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การ ไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย (กฟผ.)   
เป็นองค์กรที่ก่อต้ังมาอย่างยาวนาน เพื่อดูแล
บริหารจัดการด้านพลังงานไฟฟ้าของประเทศ  
จากอดีตจนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลาเกือบ 50 ปี  
ท่ามกลางสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ซ่ึงในวันนี้ กฟผ.  
มีการพัฒนาการด� า เนินงานและยกระดับ
ประสิทธิภาพของระบบพลังงานด้วยเทคโนโลยี
และนวัตกรรม มีการผสมผสานการใช้พลังงาน
สะอาดเพื่อสอดรับกับกระแสของเทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งในแต่ละก้าวของ 
การพัฒนานั้น ไม่ได้เติบโตเพียงล�าพัง แต่ยัง 
ต้องเติบโตไปพร้อมกับประชาชน สังคม และ 
สิ่งแวดล้อม ที่เราเอาใจใส่และค�านึงถึงเสมอมา 
  ในโอกาสครอบ 49 ปี ของ กฟผ. จะขอน�า
ท่านผูอ่้านไปร่วมภาคภมูใิจในภารกจิหลาย ๆ  ด้าน 
ที่เรายึดมั่นตั้งใจจนเป็นความส�าเร็จ ช่วยส่งเสริม
การพฒันาเศรษฐกจิของประเทศให้เจรญิก้าวหน้า 
ตลอดจนชีวิตความเป็นอยู่ อันน�ามาซึ่งความสุข
และคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย  ซึ่งในก้าวต่อไป
สูปี่ที ่50 จะยงัคงพฒันาองค์กรอย่างต่อเนือ่ง เพือ่
ให้ กฟผ. เป็นองค์กรที่สร้างความมั่นคงทาง
พลังงานไฟฟ้าให้กับประเทศอย่างยั่นยืน 
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The Electricity Generating Authority 
of Thailand (EGAT) has been in existence 
for almost five decades to oversee and 
manage the country’s electricity system, 
through shifts and changes of society, 
economy, and technology along the way. 
As of now, EGAT has developed its working 
process and ameliorated the efficiency of 
the power system with technologies and 
innovation, integrating clean power into the 
system to keep up with the fast - changing 
world of technology today. In each step of 
development, EGAT has not been walking 
on its own, instead it is walking alongside the 
people, society, as well as the environment 
that EGAT has always paid attention to and 
cared for. 

On the great occasion of its 49th 
anniversary, EGAT would like to invite you 
all to take pride together in many of its 
well accomplished missions that promote 
the growth of the country’s economy, 
wellbeing, etc. that would bring happiness 
and better quality of life to all Thai 
people. Stepping in to its 50th year, EGAT 
is as determined as it has always been to 
develop and grow so that EGAT can ensure 
the stability and sustainability of Thailand’s 
electricity system for years to come.
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The Electricity Generating Authority of 
Thailand (EGAT) has adopted Thailand 
Blockchain Community Initiative (TBCI).  
 The adoption, disclosed by Mr. Wanchai 
Hongcherdchai, EGAT Deputy Governor - 
Account and Finance on March 19, 2018, 
allows EGAT to evaluate data, reduce  
costs and raise service efficiency in line  
with Thailand 4.0 national agenda.

The announcement was made at a 
press conference joined by Bank of 
Thailand’s Governor Veerathai Santiprabhob, 
Predee Daochai, Chairman of Thai Bankers’ 
Association and executives of leading 
organizations in the country.

The conference was held in conjunction 
with the Bangkok Fintech Fair 2018: SME 
and Consumer Financial Solutions, at Bank 
of Thailand’s Learning Center.

TBCI is a major national cooperation  
in deploying the blockchain technology  
to raise the bar of efficiency and 
competitiveness of the country.

It also aims at reducing time spent in 
conducting businesses and boosting work 
security.

Spearheading the TBCI are the banking 
sector, business community and legal 
organizations with the introduction of 
electronic guarantee document, now under 
test run and will be regulated by the Bank 
of Thailand.

กฟผ. เข้าร่วมโครงการ Thailand 

Blockchain Community Initiative 

นาย วันชัย  หงส์เชิดชัย รองผู้ว่าการบัญชีและการเงิน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
(กฟผ.) ร่วมแถลงข่าวโครงการ Thailand Blockchain Community Initiative ร่วมกับ ดร. วิรไท  
สันติประภพ  ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย นายปรีดี  ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทย และ
ผู้บริหารจากหลายหน่วยงานชั้นน�าของประเทศไทย ภายในงาน Bangkok Fintech Fair 2018 : 
SME and Consumer Financial Solutions เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ 
ธนาคารแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ ซึ่งเทคโนโลยี Blockchain นี้ จะช่วย กฟผ. ในด้านการตรวจ
สอบข้อมูล ลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 

โครงการ Thailand Blockchain Community Initiative เป็นความร่วมมือครั้งส�าคัญของ
ประเทศไทย ในการน�าเทคโนโลยี Blockchain เข้ามาช่วยยกระดับประสิทธิภาพและความสามารถ
ในการแข่งขันทางธุรกิจของประเทศ รวมถึงลดเวลาในการท�าธุรกรรม และช่วยเพิ่มความปลอดภัยใน
การใช้งาน โดยได้รับความร่วมมือจากภาคธนาคาร ภาคธุรกิจ และหน่วยงานด้านกฎหมาย น�าร่อง
ด้วยบริการหนังสือค�้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งอยู่ระหว่างทดสอบการน�าเทคโนโลยีใหม่มาใช้ภายใต้
การก�ากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย  

EGAT EMBRACES 
BLOCKCHAIN INITIATIVE

O P E N  H O U S E
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EGAT TO COLLABORATE
ON EV CHARGING 
NETWORK INTEGRATION
The Electricity Generating Authority of  
Thailand (EGAT) has joined hands with the 
Electric Vehicle Association of Thailand 
(EVAT), charging service providers and 17 
electric vehicle distributors to integrate 
charging networks.

The cooperative agreement, concluded 
on March 16, 2018, will lead to the 
development of a charging station network 
that is compatible for battery electric  
vehicle (BEV) and plug - in hybrid electric 
vehicle (PHEV).

The accord, signed by Mr. Tatree  
Riewcharoen, Assistant Governor - Corporate 
Social Responsibility, on behalf of EGAT,  
will bring about a service standard and  
levy which is fair and most beneficial to  
consumers.

EGAT will develop an integral system to 
connect all charging station networks run by 
operators, a move that also allows EGAT  
to monitor consumption of all charging  
networks in the national scale.

Meanwhile, Energy Minister Siri Jirapongphan 
presided over the opening of a charging  
station at the CentralWorld shopping center.

Investment of the station is supported 
by the Energy Conservation Fund and EVAT.

นาย ธาตรี ริ้วเจริญ ผู้ช่วยผู้ว่าการกิจการสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
(กฟผ.) ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือเพื่อเชื่อมต่อการใช้งานร่วมกันของแต่ละเครือข่ายสถานี
อัดประจุไฟฟ้าส�าหรับยานยนต์ไฟฟ้า ปลั๊กอิน - ไฮบริด (PHEV) และยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ 
(BEV) ร่วมกับสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย พร้อมด้วยผู้ให้บริการเครือข่ายสถานีอัดประจุไฟฟ้า 
และผู้ประกอบการจ�าหน่ายยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย จ�านวน 17 ราย เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 
2561  ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ เพื่อร่วมกันพัฒนาเครือข่ายสถานีอัดประจุไฟฟ้า 
และมุ่งเน้นประโยชน์สูงสุดของผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าให้สามารถใช้บริการอัดประจุไฟฟ้าได้ทุก
เครือข่ายบนมาตรฐานที่ใกล้เคียงกัน และมีระบบการให้บริการการท�างานท่ีเป็นมาตรฐาน 
พร้อมทั้งพัฒนาระบบบริหารจัดการการเก็บค่าบริการจากผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าอย่างเป็นธรรม 
ซึง่จากความร่วมมอืดงักล่าวจะเป็นโอกาสให้ กฟผ. ได้ร่วมวางแนวทางการพัฒนาระบบเชือ่มต่อ 
การใช้งานของแต่ละเครือข่ายสถานีอัดประจุไฟฟ้าเข้าด้วยกัน และสามารถทราบข้อมูลการใช ้
ไฟฟ้าของทุกเครือข่ายสถานีในภาพรวมของประเทศด้วย
 นอกจากนี้ในงานดังกล่าวยังมีพิธีเปิดสถานีอัดประจุไฟฟ้าในโครงการสนับสนุนการลงทุน
สถานอีัดประจุไฟฟ้า โดยกองทุนเพือ่ส่งเสรมิการอนรุกัษ์พลังงาน ส�านกังานนโยบายและแผน
พลงังาน และสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย โดยมี ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พลังงาน เป็นประธานในพิธี 

กฟผ. ลงนาม

ความร่วมมือ

พัฒนาสถานี

อัดประจุไฟฟ้า



นาย ชัยรัตน์ เกตุเงิน ผู้อ�านวยการ
โครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้า
พระนครใต้ ระยะที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยถึงความก้าวหน้า
โครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้า
พระนครใต้ ระยะที่ 1 ว่าปัจจุบันโครงการมีความ
ก้าวหน้างานก่อสร้างในภาพรวมแล้วกว่าร้อยละ 
51 โดยอยู่ระหว่างการด�าเนินงานฐานรากอาคาร
ต่าง ๆ ซึ่งมีก�าหนดแล้วเสร็จและพร้อมจ่ายไฟเชิง
พาณิชย์ในเดือนธันวาคม 2562  

ทั้ งนี้  โครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าทดแทน 
โรงไฟฟ้าพระนครใต้ ระยะที ่1 ตัง้อยูบ่ริเวณต�าบล
บางโปรง อ�าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่ง
ก่อสร้างบนพื้นที่โรงไฟฟ้าพระนครใต้ในปัจจุบัน 
เป็นโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมแบบเพลาเดีย่ว ใช้
ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้า 
และน�้ามันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงส�ารองมีก�าลังผลิต
สทุธริวม 1,234.3 เมกะวตัต์ (ก�าลงัผลติติดตัง้รวม 
1,261.8 เมกะวัตต์) สร้างทดแทนโรงไฟฟ้าพลัง
ความร้อนพระนครใต้ เครือ่งที ่ 1 - 5 ซึง่ปัจจบุนั 
เครือ่งที ่1 - 3 ถกูปลดออกจากระบบแล้ว เมือ่เดอืน
กรกฎาคม 2551 ส่วนเครือ่งที ่4 - 5 ใช้เดนิเครื่อง
ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน (Emergency 
Standby) เพื่อเสริมระบบไฟฟ้าให้มั่นคง 

โดยมีก�าหนดปลดจากระบบท้ังหมดในปี 
2561 กฟผ. จึงมีนโยบายในการก่อสร้างโรงไฟฟ้า
ใหม่เพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าพระนครใต้เดิม เพื่อ
สนองความต้องการใช้ไฟฟ้า รวมถึงการเติบโต 
ทางด ้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในเขต
นครหลวง 

O P E N  H O U S E

CONSTRUCTION OF NEW 
SOUTH BANGKOK 
POWER PLANT ADVANCES
Overall construction of the South Bangkok 
Power Plant Replacement Project’s 
Phase 1 (SBRP1) has so far advanced by 
more than 51% and due for commercial 
start - up in December 2019, SBRP1 
Director Chairat Gatngern said.

The project involves the installation 
of a combined cycle power plant, with 
installed generating capacity of 1, 261 

MW using natural gas as primary fuel and 
diesel as supple mentary fuel.

It is being built to substitute the five 
old generating units on the same site, 
with units No. 1, 2 and 3 were decom-
missioned and No. 4 and 5 have been 
retained on emergency standby until 
later this year.

The new facility will strengthen the 
power supply system security in the 
metropolitan area and to support the 
growth of the economy and industry. 
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โครงการพัฒนา

โรงไฟฟ้าทดแทน

โรงไฟฟ้าพระนครใต้

ระยะที่ 1 คืบหน้า

ไปแล้วกว่า 50%



นาย สหรัฐ บุญโพธิภักดี รองผู้ว่าการพลังงานหมุนเวียนและพลังงานใหม่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกับ นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบ�ารุงรักษา กรมชลประทาน 
ลงนามในบันทึกข้อตกลงเพื่อเดินหน้าพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังน�้าท้ายเขื่อนชลประทาน เขื่อน
ผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยน�าน�้าที่ระบายจากเขื่อนทดน�้าผาจุกมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในด้าน
พลังงาน เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมเกษม จาติกวณิช ส�านักงานใหญ่ กฟผ. จ.นนทบุรี

กฟผ. ด�าเนนิการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงัน�า้ในพืน้ทีท้่ายเขือ่นของกรมชลประทานทีม่ศีกัยภาพและ
ความเหมาะสมในการผลิตไฟฟ้าเพื่อให้เกิดประโยชน์ด้านการเกษตรและด้านพลังงานร่วมกันอย่าง
สูงสุด ตามแผนพัฒนาก�าลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558 – 2579 โดยโรงไฟฟ้าพลัง
น�้าท้ายเขื่อนผาจุก ประกอบด้วยเครื่องก�าเนิดไฟฟ้าขนาดก�าลังผลิต 7 เมกะวัตต์ จ�านวน 2 เครื่อง 
รวมก�าลังผลิตทั้งสิ้น 14 เมกะวัตต์ สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าเข้าระบบได้ปีละ 90 ล้านหน่วย และ
ช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ชั้นบรรยากาศได้ถึง 45,833 ตันต่อปี โดยมี
ก�าหนดจ่ายกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ในปี 2564 

กฟผ. ผลักดันพลังงานหมุนเวียนพัฒนา

โครงการโรงไฟฟ้าพลังนํ้าท้ายเขื่อนผาจุก

EGAT, RID PUSHES
PHA JUK HYDROPOWER 
SCHEME
The Electricity Generating Authority of 
Thailand (EGAT) and the Royal Irrigation 
Department (RID) signed an accord to  
proceed with the development of Pha Juk 
Hydropower Plant Project in Uttaradit 
Province.

The agreement was concluded by  
Mr. Saharath Boonpotipukdee, Deputy 
Governor - Renewable and New Energy at 
EGAT and Mr. Thaweesak Thanadachopol, 
Deputy Director General for Operation and 
Maintenance at RID on March 8, 2018 at 
Kasame Chatikavanij Conference Room, 
EGAT’s Headquarters.

Under the accord, EGAT will build a 
hydropower plant downstream of the 
RID’s Pha Juk dam which offers potential 
for power generation and irrigation.

In line with Thailand’s Power Development 
Plan (2015 - 2036), the scheme calls for  
the installation of two 7 - MW generators 
which are capable of dispatching up to 90 
million units of electricity a year to the 
national grid on a commercial basis starting 
in 2021.

The hydro electrical output reduces an 
equivalent of 45,833 tons of carbon  
dioxide per year which would otherwise 
be emitted into the atmosphere if  
generated by fossil fuels.
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การ ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
(กฟผ.) และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศ
ของเยอรมนี (GIZ) จัดพิธีเปิดและแถลงข่าว
กองทนุ RAC NAMA ของประเทศไทย เพือ่ส่งเสรมิ 
ผลิตภัณฑ์ท�าความเย็นประสิทธิภาพพลังงานสูง 
ที่ใช้สารท�าความเย็นธรรมชาติ เพิ่มโอกาสในเชิง
ธุรกิจส�าหรับผลิตภัณฑ์ท�าความเย็นที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยมี นางคามิลล่า เฟนนิ่ง หัวหน้า
เครือข่ายด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และพลังงาน สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจ�า
ประเทศไทย และ นายยาน  ลาร์ส  ครสิเตยีน เชยีร์ 
อัครราชทูตและรองหัวหน้าปฏิบัติการสถาน
เอกอัครราชทตูสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจ�า
ประเทศไทย เป็นประธานในพิธีและกล่าวเปิดงาน 
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 ณ ห้องบอลรูม 3 
โรงแรมคอนราด กรุงเทพมหานคร 

ส�าหรับกองทุน RAC NAMA อยู่ภายใต้ 
“โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและ
การลดก๊าซเรือนกระจกท่ีเหมาะสมของประเทศ
ในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเคร่ือง
ท�าความเย็น” หรือ Thailand RAC NAMA ซึ่งถือ
เป็นโครงการในการด�าเนินกลไกการเงินเพื่อ 
การเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแรกของ
ประเทศไทยท่ีได้รับเงินทุนสนับสนุนจากกองทุน 
NAMA Facility ด้วยงบประมาณรวมทั้งสิ้น 14.7 
ล้านยูโร (ประมาณ 565 ล้านบาท) โดยมอบหมาย
ให้ GIZ ด�าเนินงานร่วมกับรัฐบาลไทย ได้แก่ 
ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักด�าเนิน 
โครงการ โดยม ีกฟผ. เป็นหน่วยงานร่วมด�าเนนิงาน 

FUND FOR GREEN REFRIGERANT 
PROMOTION LAUNCHED

O P E N  H O U S E

The Electricity Generating Authority  
of Thailand (EGAT) and Deutsche  
Gesel l schaf t  für  Internat ionale  
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH officiated 
the launch of the RAC NAMA Fund to 
promote green cooling technologies 
in Thailand.

The launch took place in Bangkok on 
March 29, 2018 and presided over by 
Mr. Jan Scheer, Minister and Deputy Head 
of Mission at the German Embassy in 
Thailand and Ms. Camilla Fenning, Head 
of Southeast Asia Climate Change and 
Energy Network, the British Embassy 
Bangkok, in the presence of Mr. Kodshayut 
Boriboonchatuporn, EGAT Deputy 
Governor - Power Plant Development.

The ‘RAC NAMA Fund’ comes under 

the Thailand Refrigeration and Air 
Conditioning Nationally Appropriate 
Mitigation Actions (RAC NAMA) project 
which renders financial supports for the 
production of eco - friendly refrigerants 
with high energy - efficiency feature.

It is the first funding scheme of its 
kind in Thailand that is aimed at reducing 
greenhouse gas emissions.

G IZ wi l l  work with two Thai 
government agencies -- Office of Natural 
Resources and Environmental Policy and 
Planning (ONEP) and the Department of 
Alternative Energy Development and 
Efficiency - to manage EUR 14.7 million 
(THB 565 million) extended for the 
mission with EGAT becoming a joint 
implementing arm.
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สนับสนุนประเทศลดก๊าซเรือนกระจก



ENTHUSIASTIC INDUSTRY 
RESPONSE TO 
NO. 5 LABEL CLOTHES

การ ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
(กฟผ.) องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
(องค์การมหาชน) และสถาบนัพฒันาอตุสาหกรรม
สิง่ทอ (สสท.) ร่วมกันแถลงข่าว “จากคูลโหมด 
ก้าวสู่เสื้อผ้าเบอร์ 5 นวัตกรรมลดโลกร้อน” เผย
การด�าเนินงานประสบความส�าเร็จ มีผู้ประกอบ
การให้ความสนใจ น�าไปสู่การพัฒนาต่อยอด
สินค ้ าอย ่ างหลากหลาย ด ้ วยคุณสมบัติ 
“ประหยัดไฟ ใส่สบาย ไม่ต้องรีด” เม่ือวันที่ 
15 มนีาคม 2561 ณ อาคารกรมควบคมุมลพษิ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

กฟผ. ต้องการให้คนไทยตระหนักถึงการใช้
พลังงานไฟฟ้าอย่างประหยัด จึงมีการเริ่มพัฒนา
เสื้อผ้าเบอร์ 5 ตั้งแต่ปี 2560 จนปัจจุบัน ได้น�า

There has been an enthusiastic response 
from the clothing industry to the evolution 
of “CoolMode to No. 5 power - saving 
label clothes” campaign.

Several companies have shown interest 
to adopt the advanced concept of  
producing diverse forms of wrinkle - free 
cloth that helps reduce the effect of 
global warming.  

The Electricity Generating Authority 
of Thailand (EGAT), Thailand Greenhouse 
Gas Management Organization (TGO) and 
Thailand Textile Institute (THTI) launched 
the “CoolMode to No.5 power - saving 
label clothes” campaign at the Pollution 
Control Department, Ministry of Natural 
Resources and Environment, on March 
15, 2018.

เสื้อเบอร์ 5 

ประสบความสําเร็จ

ผู้ประกอบการให้

ความสนใจ 

เสื้อผ้า CoolMode ซึ่งเป็นเสื้อผ้าที่มีคุณสมบัติ
ปลอดภยั มคีณุภาพด้านความคงทน และช่วยลด
ความร้อน มาผนวกเพิ่มกับด้านความเรียบ โดย
ใช้เกณฑ์ทีม่มีาตรฐานในการทดสอบ ดงันัน้เสือ้ผ้า
เบอร์ 5 จึงมีคุณสมบัติเย็นสบายยามสวมใส่ ช่วย
ประหยัดไฟและประหยัดเวลา เพราะไม่ต้องรีด
หลังจากซัก ผู้ท่ีสวมใส่จึงสามารถอยู่ในสภาพ
อากาศทีอ่ณุหภูมสิงูกว่า 25 องศาเซลเซยีสได้โดย
ไม่อึดอัด ท�าให้เสื้อผ้าเบอร์ 5 เป็นท่ีสนใจของ 
ผู้ประกอบการ หากคนไทยสวมใส่เสื้อผ้าเบอร์ 5 
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง จะสามารถช่วยลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกได้สูงถึง ปีละ 3,600 ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี ซึ่งจะช่วยน�าไปสู่การ 
ลดภาวะโลกร้อนได้

In 2017, EGAT took the lead in raising 
public awareness of energy conservation 
by means of using clothes with No. 5 energy 
saving label through the introduction of 
“CoolMode” - clothing that is durable, 
and breathable.

The CoolMode fabric has now  
incorporated an additional feature -  
wrinkle free.

As a result, the No. 5 label clothes 
allow wearers to stay cool and being 
comfortable at the temperature higher 
than 25 degree Celsius, yet it does not 
require ironing after washing.

If all Thais use these No. 5 clothes 
once a week, they can not only save 
electricity bills from using irons, but help 
reduce greenhouse gas emissions by 
3,600 tons a year.
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“นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้า เพื่อชีวิตที่ดีกว่า” คือวิสัยทัศน์ใหม่ใน

การขับเคลื่อนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ข้ามผ่านยุค

เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ควบคู่กับความใส่ใจสังคม

อย่างยั่งยืน สานต่อนโยบาย Energy 4.0 ของกระทรวงพลังงาน 

รองรับยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 ของรัฐบาล ด้วยการยกระดับ

ประสิทธิภาพระบบพลังงาน และนำานวัตกรรมที่ทันสมัย มาใช้ในการ

พัฒนากิจการไฟฟ้า เพื่อสนับสนุนประเทศไปสู่ความมั่นคง ประชาชนมี

ส่วนร่วม นำาพาสังคมยั่งยืน พร้อมก้าวเข้าสู่ปีที่ 50 ของ กฟผ. 
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“Innovate Power Solutions for a 

Better Life”  is a new mission of 

the Electricity Generating Authority 

of Thailand (EGAT) to cross the fast 

- changing technological landscape 

wh i l e  ca r i ng fo r  soc ie t y  i n  a 

sustainable manner and supporting 

Thailand 4.0 state policy.

EGAT seeks to accomplish this 

objective by raising the efficiency 

standards of energy supply system 

and introducing innovation to develop 

a power industry, ensuring security 

of the energy supply to the country, 

having publ ic part icipat ion and 

bringing about a sustainable society.  

EGAT is heading in to i ts 50
th
 

anniversary. 

ปี  2560 เป็นอกีหน่ึงปีทีม่เีหตกุารณ์ส�าคญัหลาย 
เหตุการณ์เกิดขึ้น ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และ
การเมอืง กฟผ. ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในทกุเหตุการณ์ 
ส�าคญัเหล่านัน้ในฐานะ “รฐัวสิาหกจิของประเทศ” 
โดยมีภาพรวมการด�าเนินงานหลักขององค์กรที่
ชัดเจนในการสานต่อนโยบาย Energy 4.0 ของ
กระทรวงพลังงาน รองรับแนวทาง Thailand 4.0 
ของรัฐบาลอย่างต่อเนือ่ง โดยขบัเคลือ่นการด�าเนนิงาน 

There were a lot of happenings, 
socially, economically and politically, 
in 2017 and involving EGAT in its 
capacity as a state enterprise.

The most visible one is its pursuit 
of the Energy 4.0 of Energy Ministry 
which forms part of the Government’s 
Thailand 4.0 policy by means of 
employing innovation to advance the 
electrical energy in a tangible fashion.

The opening of a solar power 
station in Thap Sakae District, Prachuap 
Khiri Khan Province, attests such 
pursuit.

It is a 5 - MW facility that combines 
four solar - based generation techno- 
logies. It is the first of its kind in 
Thailand which supports the research 
and development (R&D) of renewable 
energy and solar cell.

ด ้านพลังงานไฟฟ้าด ้วยนวัตกรรมให้มีความ 
คืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรม ที่ส�าคัญคือ การเปิด 
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทับสะแก จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ขนาดก�าลังผลิต 5 เมกะวัตต์ที่
รวมเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากเซลล ์แสง
อาทิตย์ถึง 4 ชนิดไว้ในพื้นที่เดียวกันแห่งเดียวใน
ประเทศไทย เพื่อวิจัยและพัฒนาพลังงาน
หมุนเวียนและการผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ 
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โดยในอนาคตอนัใกล้ กฟผ. จะน�านวตักรรม
และเทคโนโลยีใหม่มาผลติไฟฟ้าด้วยการพฒันา
พลงังานทางเลือกแบบผสมผสาน โดยจบัคู่แหล่ง
ผลิตตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไปในรูปแบบ Hybrid และ
การวิจัยพัฒนาระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้า  
(Energy Storage) มาใช้กับการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียนให้มีเสถียรภาพมากขึ้นตาม
แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทาง
เลือก พ.ศ. 2558 - 2579 (AEDP 2015) ของ
กระทรวงพลังงาน

กฟผ. ได้บรรจุโครงการพลังงานหมุนเวียน
ไว้ในแผน AEDP ทั้งสิ้นประมาณ 500 เมกะวัตต์ 
ระยะแรกจะทยอยผลิตไฟฟ้าเข้าระบบในปี 
2561 - 2564 จ�านวน 7 โครงการ รวมก�าลงัผลติ 
32 เมกะวัตต์ ได้แก่ โครงการเซลล์แสงอาทิตย์
บนทุน่ลอยน�า้ 4 โครงการ ทีอ่่างเกบ็น�า้บางปดู�า 
จังหวดักระบี ่อ่างเกบ็น�า้ห้วยเป็ดและอ่างเกบ็น�า้
ห้วยทราย จังหวัดล�าปาง อ่างเก็บน�้าโรงไฟฟ้า
วงัน้อย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา และโครงการ
เซลล์แสงอาทิตย์บนพื้นดิน 3 โครงการ ที่สถานี
ไฟฟ้าแรงสูงมุกดาหาร 2 จังหวัดมุกดาหาร ที่ 
กฟผ. แม่เมาะ จังหวัดล�าปาง และที่สถานีไฟฟ้า
แรงสูงจอมบึง จังหวัดราชบุรี

ทั้งนี้โครงการที่สถานีไฟฟ้าแรงสูงจอมบึง จะมี
การตดิตัง้พร้อมแบตเตอรีกั่กเกบ็พลงังาน  (Battery 
Energy Storage System) ซึ่งสามารถพัฒนาต่อ 
ยอดสูง่านวจิยัระบบกกัเก็บพลงังานแบบต่าง ๆ  เช่น 
ระบบกักเก็บไฮโดรเจน (Hydrogen Storage) 
ให้กับเซลล์เชื้อเพลิง (Fuel Cell) หรือ เครื่องยนต์
ก๊าซไฮโดรเจน (Hydrogen Gas Engine) รวมถึง
สามารถใช้เป็นแหล่งศึกษาด้านการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ของนักเรียน นักศึกษาและ
ประชาชนทั่วไปได้ในอนาคต

In the near future, EGAT will deploy 
innovation and new technology in 
developing integrated alternative energy 
by combining two or more generation 
sources in the “hybrid”  format; undergoing 
R&D for energy storage to help strengthen 
the stability of renewal energy - based 
power supply in accordance with Energy 
Ministry’s Alternative Energy Development 
Plan (2015 - 2036).

Furthermore, EGAT is committed to 
looking after the environment and 
communities by engaging in R&D for added 
- value derived from power generation for 
the economic benefit of communities.

Among some exercises serving that 
objectives are using heavy ashes from 
Mae Moh Power Plant to make light weight 
bricks ; extracting Humic acid from Leonardite 
(sourced from mining process) and blending 
it with chicken manure, residue from brew’s 
yeast, sugarcane bagasse and enrichment 
compound to make an organic fertilizer and 
given to communities.

EGAT has included renewable energy 
projects with a total generating capacity of 
500 MW in the AEDP.

Seven of them, with a combined 
capacity of 32 MW are solar based and due 
to come on line between 2018 and 2021.
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การด�าเนินงานในปี 2560 ที่ผ่านมา ผลงาน
ของ กฟผ. ยนืยนัได้ด้วยหลากหลายรางวลัทีเ่ป็น
ความภาคภมูใิจ อาท ิรางวลัดเีด่น ด้านผูส่้งเสรมิ
การอนุรักษ ์พลังงานและพลังงานทดแทน 
ประจ�าป ี  2560 จากการประกวดรางวัล 
Thailand Energy Awards 2017 รางวัล
รัฐวสิาหกจิดเีด่นประจ�าปี 2560 ด้านการบรหิาร
จัดการองค์กรดีเด่น 

นอกจากนีร้างวลัระดบันานาชาตใินเวทโีลก 
กฟผ. ได้สะท้อนสมรรถภาพที่ดีเลิศด้วยเช่นกัน 
นั่นคือ 2 รางวัล จาก ASEAN Coal Awards 
2017 รางวัลชนะเลิศ Best Practice for 
Surface Coal Mining Category จากผลงาน
ของเหมอืงแม่เมาะ “Mae Moh Lignite Mine” 
และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 Corporate 
Social Responsibility (CSR) Category จาก
ผลงานของแม่เมาะเช่นกัน “The Community 
Co l l abo r a t i on  f o r  Su s t a i n ab l e 
Development in Mae Moh District” 

  Four out of seven are floating solar 
farms while three others are ground solar 
type.

  The four floating solar facilities are 
located at Bang Pu Reservoir, Krabi; 
Huay Ped Reservoir and Huay Sai Reservoir 
in Lampang; and Wang Noi Power Plant’s 
Reservoir in Ayutthaya.

  The ground solar farms are situated 
at Mukdahan 2 sub station in Mukdahan; 
EGAT’s Mae Moh Power Plant in Lampang; 
and Chom Bueng sub station in Ratchaburi.

  The Chom Bueng solar facility will be 
completed with a battery energy storage 
system which can be developed to serve 
other forms of energy storage such as 
hydrogen for fuel cell or hydrogen gas 
engine, as well as becoming a learning 
center for solar energy in the future.

  “Today EGAT is walking alongside Thai 

people to develop the country and bringing 
about prosperity in the social, economic 
and environment contexts,” Mr Viboon 
concluded.

   EGAT’s 2017 performance was 
endorsed by several proud awards won  
including the outstanding award for energy 
conservation and alternative energy from 
Thailand Energy Awards 2017; and 
outstanding award for being an exceptional 
well - managed state enterprise from State 
Enterprise Awards 2017.

  Internationally, EGAT won two 
accolades from the ASEAN Coal Awards 
2017, one for the Best Practice for Surface 
Coal Mining (Mae Moh Lignite Mine) and 
the other in Corporate Social Responsibility 
Category for the Community Collaboration 
for Sustainable Development in Mae Moh 
District.



มใิช่เพยีงผลส�าเรจ็ผ่านรางวลัต่าง ๆ  กฟผ. ยงัได้
เพิ่มบทบาทเป็นผู้น�าเข้าเชื้อเพลิง LNG และด�าเนิน
โครงการก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับ
การน�าเข้าเชื้อเพลิงดังกล่าว เพื่อใช้ผลิตไฟฟ้าใน 
โรงไฟฟ้าของ กฟผ. เสมอืนการด�าเนนิธรุกิจครบวงจร 
ทั้งต้นน�้า กลางน�้า และปลายน�้า จากมติคณะ
กรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาต ิ(กพช.) กฟผ. ได้
รับมอบหมายภารกิจส�าคัญ 2 ประการ คือ การเป็น
บุคคลที่สามรายแรกที่เป็นผู้จัดหาก๊าซธรรมชาติเข้า
ระบบของ ปตท. ด้วย LNG ปริมาณไม่เกิน 1.5 ล้าน
ตันต่อปี

 โดยจะเริ่มน�าเข้าภายในปี 2561 เพ่ือใช้ใน 
โรงไฟฟ้าของ กฟผ. และด�าเนินโครงการก่อสร้าง
สถานีเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจาก
ของเหลวเป็นก๊าซแบบลอยน�้า (Floating Storage 
and Regasification Unit: FSRU) เพื่อเป็น
โครงสร้างพื้นฐานรองรับการน�าเข้า LNG ปริมาณ  
5 ล้านตัน ซ่ึงจะใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า
ส�าหรับโรงไฟฟ้าพระนครใต้ชุดที่ 1, 2 และโรงไฟฟ้า
พระนครเหนือ รวมถึงจัดส่งเข้าสู่โครงข่ายระบบท่อ
ส่งก๊าซธรรมชาติ นับเป็นโครงการหนึ่งที่ผลักดันให้
เกิดผู้ประกอบการรายใหม่ในกิจการก๊าซธรรมชาติ
ในประเทศไทย เพิ่มจุดเชื่อมต่อ (entry point) ให้
กับระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ซึ่งเป็นการเพิ่มความ
มั่นคงของระบบจัดหาก๊าซธรรมชาติและส่งเสริมให้
เกิดการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติมากขึ้น
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Meanwhile, EGAT has assumed the role 
of a liquefied natural gas (LNG) importer 
and put in place the infrastructure 
necessary to feed this fuel to EGAT power 
plants, as well as enforcing the integral 
role it plays in the business, from upstream, 
to midstream and downstream.

Under the National Energy Policy 
Council’s resolution, EGAT is trusted with 
two tasks.

First, EGAT becomes the first third-party 
to secure and feed natural gas to PTT Plc’s 
system with a maximum LNG volume of 
1.5 million tons a year starting in 2018 for 
delivery to EGAT power plants.

Secondly, EGAT is commissioned to 
build a LNG float ing storage and 
regasification unit (FSRU), capable of 
storing 5 million tons.

The natural gas supply involved is 
destined for EGAT South Bangkok Power 
Plant Blocks 1 and 2, and EGAT North 
Bangkok Power Plant, while certain 
volumes will be fed to natural gas pipeline 
system.



นอกเหนือจากภารกิจด้านพลังงานไฟฟ้าที่ครอบคลุม ท้ังแหล่งผลิต และเชื้อเพลิงแล้ว กฟผ. 
ยังคงให้ความส�าคัญกับการด�าเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยความรับผิดชอบตลอด 49 ปี
ที่ผ่านมา และพร้อมก้าวสู่ปีที่ 50 โดยยึดถือหลักการที่ว่า “กฟผ. อยู่ที่ไหน ชุมชนที่นั่นต้องมีความ
สุขอย่างยั่งยืน” ปรากฏผลงานที่ชัดเจน อาทิ การแบ่งปันความรู้สู่สังคมผ่านศูนย์การเรียนรู้ 8 แห่ง
ทัว่ประเทศ โครงการแว่นแก้ว โครงการพ่อ - แม่อุปถมัภ์ ธารน�า้ใจเพือ่เยาวชนคนชายขอบ โครงการ
ปลูกป่า กฟผ. และโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็น “ความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ชุมชน” ที่ กฟผ. ขับเคลื่อนตลอดมา
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This is a scheme bringing on a new 
player in Thailand’s natural gas 
business, adding an entry point to the 
natural gas pipelines to strengthen 
security of energy supply while 
promoting competition in the natural 
gas business.

Aside from power utility, EGAT has 
acted responsibly in the societal and 
environmental dimensions under the 
slogan “Wherever EGAT is, the 
communities there must be happy in 
a sustainable way.”

The pursuit is clearly evident in the 
establishment of eight learning centers 
nationwide, “Waen Kaew” eyeglasses 
Project, the “Por - Mae Up - patam”                  
parental patronage Project, Kindness 
Youths at the Borders Project, EGAT 
Reforestation Project and Biological 
Way of Life for Sustainable Development  
Project.



สวนน�้ำพระทัยภำยในส�ำนักงำนใหญ่ กฟผ.
Park in EGAT Headquarters
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ช ่วงเวลาที่ผ ่ านมาใกล ้จะครบคร่ึงศตวรรษที่การไฟฟ้าฝ ่ ายผลิตแห ่ง

ประเทศไทย (กฟผ.) ได้ดำาเนินงานตามภารกิจ ไม่ว่าจะเป็นภารกิจหลักอย่าง

การผลิต จัดหา และส่งพลังงานไฟฟ้า หรือภารกิจรองอย่างการคืนประโยชน์

และความสุขให้สังคมผ่านการดำาเนินกิจกรรม CSR หลายพันโครงการ 

แน่นอนว่านอกจาก กฟผ. จะทุ ่มเทรับใช้ประชาชนอย่างเต็มความสามารถ

แล้ว กฟผ. ยังไม่ลืมที่จะทุ ่มเทดูแลผู้ปฏิบัติงานอันเป็นทรัพยากรที่มีค่าของ

องค์กรอย่างเต็มที่เช่นกัน ด้วยการมอบความสุขให้กับผู ้ปฏิบัติงานผ่าน

โครงการ “กฟผ. เมืองนิเวศแห่งความสุข EGAT EGO PLUS”

EGAT CREATES 
“HAPPY” LANDSCAPE 
WITH EGAT ECO PLUS 
It has been almost half a century that 

the Electricity Generating Authority 

of Thailand (EGAT) has carried out 

tasks, primary and secondary alike. 

Not only its core mission of power 

gene ra t i on ,  p rocu remen t  and 

transmission is fulfilled, EGAT has 

been active in returning benefits and 

happiness to the public through 

thousands of Corporate Socia l 

Responsibility (CSR) activity projects 

as part of a secondary works.

While EGAT has dedicated itself 

to best serve the public’s interests, 

it does not overlook the well - being 

of staff, one of the most valuable 

assets. The launch of “EGAT ECO 

PLUS” project is a testimony of the 

organization’s caring of its human 

resources.

กฟผ. สร้างเมือง

นิเวศแห่งความสุข 

EGAT ECO PLUS



คงจะดีไม่น้อย หากที่ท�างานเป็นมากกว่าที่ที่เราจะไปท�างานเพียง
อย่างเดยีว แต่หากสถานทีท่�างานนัน้ มสีวนหย่อมสวย ๆ ให้ได้พกัผ่อนหย่อนใจ 
มีสถานทีเ่ฉพาะส�าหรบัให้ทกุคนได้มาปลดปล่อยความคดิสร้างสรรค์ และมี
เทคโนโลยีที่เอื้ออ�านวยให้การท�างานและคุณภาพชีวิตในที่ท�างานนั้นดี
มากยิ่งขึ้น กฟผ. ได้ตอบโจทย์เหล่านี้ด้วยโครงการ กฟผ. เมืองนิเวศแห่ง
ความสุขฯ ภายใต้ 3 แนวคิดหลักคือ คือ Smart Energy, Happy 
Workplace และ Smart Learning 
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The project seeks to enliven a typical workplace with 
aesthetic and relaxing landscape to enhance creativity, 
productivity and quality of life among EGAT staff.

EGAT ECO PLUS will be instrumental in realizing this 
endeavor under three themes: Smart Energy, Happy 
Workplace, and Smart learning.

E N E R G Y  U P D A T E

สวนน�้ำพระทัยภำยในส�ำนักงำนใหญ่ กฟผ.
Park in EGAT Headquarters



 

เป็นการน�าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ
พลงังาน มุง่เน้นการใช้พลังงานอย่างมปีระสทิธิภาพ 
และผลติพลงังานหมนุเวยีนอย่างเตม็ศกัยภาพ โดย
จะมกีารติดตัง้โซลาเซลล์ 26 จุด ทัว่ กฟผ. ส�านักงาน 
ใหญ่ ซึง่สามารถผลติไฟฟ้าได้ทัง้สิน้ 3,000 กิโลวตัต์ 
รถมินิบัสไฟฟ้า 3 คัน ให้บริการรับส่งภายในและ
ภายนอก กฟผ. รถไฟฟ้าดัดแปลง 2 คัน และรถ
จักรยานยนต์ไฟฟ้า 5 คัน ส�าหรับใช้บริเวณพื้นที่
ศูนย์การเรียนรู้ซึ่งอยู่ติดกับส�านักงานใหญ่ กฟผ. 
นอกจากนี้ยังมีระบบมิเตอร์อัจฉริยะ สามารถ
รายงานผลการใช้พลงังานไฟฟ้าภายในอาคารแบบ 
Real Time ทัง้หมดน้ีจะส่งผลให้เกดิการลดปรมิาณ
การใช้ไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 

Smart Energy calls for the application of 
technology in managing energy by using 
energy efficiently and maximizing power 
generation from renewable energy.

Towards this end, a total of 26 
locations within EGAT Headquarters’ 
compound have been set aside as solar 
power stations capable of producing 3,000 
kilowatt.

Three electric mini - buses are made 

Smart Energy

available for shuttle services within and 
outside EGAT, two converted electric cars 
and five electric motorcycles are deployed 
at the EGAT Learning Center next to  
EGAT Headquarters.

In addition, a smart meter has been 
installed to display real - time basis 
electricity consumption in buildings.

All these means are expected to reduce  
power consumption by at least 30%.
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Happy Workplace seeks to inject elements 
of happiness in workplaces by surrounding 
them with nature, reducing car usage and 
promoting walking, connecting all traffic 
flows internally and externally, applying 
information technology to enhance quality 
of life of staff and preparing them for 
changes.

L andscape  imp rovemen t  and 
afforestation will be instrumental to boost 
the greenery to represent up to half of the 
entire area.

A bicycle sharing system, encompassing 
500 “Mobike” smart bicycles, creating bike 
lanes, re - arrangement of traffic flows and 
car park to be friendly with bicycling riding 
forms a key part of mobility concept.

Buildings, walkways and the overall area 
have embraced the “Universal Design” 
concept, making the entire architect 
friendly to handicapped and elderly 
people, children and pregnant women.

Meanwhile, all buildings are designed 
to comply with the “Green” standards.

E N E R G Y  U P D A T E

Happy 
Workplace 
หรือสถานที่ท�างานอย่างมีความสุข มุ่งเน้นการ
พัฒนาพ้ืนที่ ให ้ เป ็นพื้นที่ท�างานอย่างเป ็นสุข 
ท่ามกลางธรรมชาติ ลดการใช้รถยนต์เพื่อส่งเสริม
การเดิน เชื่อมโยงการสัญจรทุกช่องทางทั้งภายใน
และภายนอก ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์
ใช้เพื่อให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี พร้อมก้าวเข้า
สู่การเปลี่ยนแปลง ประกอบด้วยการปรับภูมิทัศน์
และสร้างป่าอนุรักษ์ เพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวให้มาก
ขึ้นถึง 50 เปอร์เซ็นต์ของพื้นท่ีทัง้หมด และสร้าง
ความสะดวกในการสญัจรทกุรูปแบบ โดยม ีBicycle 
Sharing จักรยานให้เช่าไร้สถานี ในชื่อ Mobike 
จ�านวน 500 คัน มีการจัดท�าช่องทางส�าหรับทาง
จกัรยาน ปรบัแนวถนนและท่ีจอดรถเพือ่รองรบัการ
สัญจรด้วยจักรยาน รวมทั้ง Universal Design 
ออกแบบอาคาร ตลอดจนทางเดินและพืน้ทีท่ัง้หมด
ให้เหมาะกับคนทุกกลุ่ม เช่น ผู้พิการ เด็ก ผู้สูงอายุ 
และสตรีมีครรภ์ รวมไปจนถึงการออกแบบอาคาร
ทุกแห่งให้สอดคล้องกับมาตรฐานอาคารเขียว 
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พื้นที่ส�าหรับนวัตกรเพ่ือสร้างนวัตกรรม มุ่ง
เน้นการพัฒนาบุคลากรของ กฟผ. รวมไปถึง
ชุมชนโดยรอบพื้นที่ กฟผ. ให้มีศักยภาพและ
มปีระสทิธิภาพ สามารถแข่งขนัในระดบัสากล
ได้ผ่านพ้ืนท่ีส�าหรับการคิดค้นพัฒนา และ
สร้างสรรค์ความคดิ เพือ่น�าไปสูน่วตักรรมใหม่ ๆ  
ส�าหรับกลุ่มคนทุก Gen เช่น ศูนย์การเรียนรู้, 
Co - Working Space และห้อง Workshop 

วันนี้ กฟผ. ก้าวเข้าสู่ยุค 4.0 ด้วยการน�า
เทคโนโลยีมาผสมผสานกับการใช้ชีวิตเพ่ือให้
เกิดเป็น EGAT ECO PLUS สถานที่ที่น่าอยู่
น่าท�างาน และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้อยู่ด ี
มีสุขภายใต้ส่ิงแวดล้อมที่ดี ท่ีไม่ใช่เฉพาะ 
ผูป้ฏบิตังิานของ กฟผ. เท่านัน้ แต่ความสขุยงั
เผือ่แผ่ไปสงัคมรอบข้างทีใ่คร ๆ  กส็ามารถเข้า
มาสัมผัสได้  

Smart 
Learning

Smart Learning is a place dedicated to 
promote creative ideas and innovation 
among EGAT staff and members of surrounding 
communities.

It provides a venue for people of every 
generation to search, develop and come  
up with creative ideas leading to new 
innovation.

This establishment is completed with a 

learning center, a co - working space and a 
workshop.

EGAT marks its entry to the Thailand  
4.0 with the introduction of EGAT ECO PLUS 
that blends technology and living to create 
a fine workplace blessed with quality  
of life, good environment, not only for  
EGAT personnal but people of its neighbors 
as well.

EGAT Co - working Space พื้นที่สร้างสรรค์ความคิด
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ชีวิตดี๊ดีของ

คน กฟผ. ด้วย 

MOBIKE APP
ในยุคปัจจุบันที่เรียกว่ายุคไทยแลนด์ 4.0 นี้ 

เทคโนโลยีได้เข ้ามาช่วยทำาให้ชีวิตของผู ้คน

สะดวกสบายมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะเมื่อทุกคน

มีโทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์สี่ เหลี่ยมขนาด

เพียงแค่ฝ ่ามือ แต่มากด้วยคุณประโยชน์ 

เพียงแค ่ เลือกดาวน ์ โหลดแอพพลิ เคชั่ น 

(Application) ที่ต ้องการลงในโทรศัพท  ์

มือถือ คุณก็สามารถทำาธุรกรรมการเงิน 

หรือเลือกซื้อสินค้าได้ทุกที่ทุกเวลา และล่าสุด

กับแอพพลิเคชั่นสุดฮิตของผู้ปฏิบัติงานการ

ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) คือ 

“Mobike Application” ที่ช่วยให้คน กฟผ. 

มีความสุขมากยิ่งข้ึนในสถานที่ทำางาน
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A BETTER LIFE AT EGAT 
WITH MOBIKE 

In this era of Thailand 4.0, technology has 

made life easier than before for many 

people, especially when they possess smart 

phones which offer multiple benefits.

By downloading applications on your 

smart phones, you can do a lot of things, 

conducting f inancial transactions and 

buying almost any goods and services any 

time and from anywhere.

The most popular application among 

staff of the Electricity Generating Authority 

of Thailand (EGAT) lately is the Mobike app 

which enriches workplace quality.
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กฟผ. ได้ร่วมกับบริษัท Mobike (Thailand) Co., Ltd น�า
จกัรยานอจัฉรยิะ Mobike มาให้บรกิารส�าหรบัผูป้ฏบิตังิานและประชาชน 
ทั่วไปได้ใช้บริการภายใน กฟผ. ส�านักงานใหญ่ จ�านวน 500 คัน ซึ่งการ
ด�าเนินงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “กฟผ. เมืองนิเวศแห่งความสุข 
EGAT ECO PLUS” ภายใต้แนวคิด Happy Workplace ที่มุ่งจัดสภาพ
แวดล้อมของ กฟผ. ส�านักงานใหญ่ ให้เกิดบรรยากาศที่ดีในการท�างาน  
ส่งเสรมิคน กฟผ. ให้มสีขุภาพทีแ่ขง็แรง อกีทัง้ยงัเพือ่เป็นการลดการใช้ยาน
พาหนะที่ใช้เชื้อเพลิง ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดมลภาวะทางอากาศ

EGAT has joined hand with Mobike 
(Thailand) Co., Ltd, the world’s first and 
largest smart bike - sharing platform, to 
make 500 smart bicycles available for staff 
and the public at its Headquarters in 
Nonthaburi.

The introduction forms part of EGAT 
ECO PLUS project which seeks to create a 
happy workplace fused with environment 
conducive to good working performance.

Aside from promoting health through 
bicycle riding, the smart bike debut also 
helps relieving traffic congestion and 
improving air quality by reducing usage of 
fossil fuel - driven vehicles within the 
compound.
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‘ส่งเสริมคน กฟผ. 

ให้มีสุขภาพที่แข็งแรง 

ลดการใช้ยานพาหนะ

ที่ใช้เชื้อเพลิง 

ซ่ึงเป็นเหตุให้เกิด

มลภาวะทางอากาศ’
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ส�าหรับ Mobike เป็นจักรยานที่เชื่อมต่อกับ Mobike Application ซึ่งสามารถดาวน์โหลด
ผ่านโทรศัพท์มอืถอืได้จาก App Store ส�าหรบัระบบปฏบิตักิาร IOS และจาก Play Store ส�าหรบั
ระบบปฏบิตักิาร Android โดยใช้หมายเลขโทรศพัท์มอืถอืในการลงทะเบยีนใช้งาน เพือ่ปลดลอ็ก
จักรยานเมื่อต้องการใช้งาน ผ่านการสแกน QR Code บริเวณตัวล็อกด้านหลังใต้ที่นั่ง แล้วจึง
สามารถน�าจักรยานไปใช้งานได้ จ่ายค่าบริการเฉลี่ยเพียงครั้งละ 10 บาทต่อ 30 นาที และเมื่อใช้
งานเรียบร้อยแล้วก็สามารถน�าไปจอดตามจุดจอดที่ก�าหนดไว้ และสไลด์ตัวล็อกเพื่อล็อกจักรยาน 
โดยจุดจอดมีทั้งหมด 30 จุด ภายในบริเวณส�านักงานใหญ่ สังเกตได้จากป้ายสีส้ม - ด�า ซึ่งเขียน
ว่า “Mobike Hub จุดจอด Mobike” 

หากใครมโีอกาสได้แวะเวยีนมาที ่กฟผ. ส�านกังานใหญ่ สามารถมาทดลองป่ันจกัรยาน Mobike 
นี้ได้ เพราะ กฟผ. เปิดกว้างให้ทุกคนสามารถใช้งาน เป็นการแบ่งปันความสุข เพื่อให้ทุกคนที่ได้
เข้ามารู้จักกับ กฟผ. ต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สอดคล้องกับเป้าหมายหลักของ กฟผ. ในปีนี้คือ 
“กฟผ. ก้าวสู่ปีที่ 50 เพื่อชีวิตที่ดีกว่าอย่างยั่งยืน” แต่ขอความร่วมมือปั่นเจ้า Mobike เฉพาะ
ภายในส�านักงาน กฟผ. เท่านั้น โดยในอนาคตเตรียมวางแผนจะขยายการใช้งานให้ชุมชนรอบ
ส�านักงานใหญ่ กฟผ. ได้มีโอกาสใช้งานร่วมกันมากยิ่งขึ้น

I N N O V A T I O N  I N S I G H T

‘ใช้หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

ลงทะเบียนใช้งาน 

เพ่ือปลดล็อกจักรยาน

ผ่านการสแกน QR Code 

บริเวณตัวล็อกด้านหลัง

ใต้ที่นั่ง เท่านี้ก็สามารถ

นําจักรยานไปใช้งานได้’
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To use the smart bike - sharing, users 
simply need to download the Mobike 
app from the App Store for iOS devices 
and Play Store for Android devices, and 
register with their mobile phone numbers.

  The riders then scan the QR code at the 
lock under the saddle to unlock and ride away 
with only 10 baht per 30 minute payment.

  When completing their ride, users need 
only park the bike at designated bike 
parking areas and manually close the lock 
on the bike.

  There are 30 designated parking areas 

within EGAT Headquarters, easily recognized 
by “Mobike Hub” signage in black and 
orange.

   In your next visit to EGAT Headquarters, 
you can try Mobike which is opened to the 
public to share the experience and 
convenience in consistence with EGAT’s 
50 - year anniversary theme for sustainable 
better life.

  While riding Mobike is now only 
confined to EGAT Headquarters’ area, plans 
are afoot to expand the coverage to 
surrounding communities.
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“ฉลากเบอร์ 5” หรือชื่อเต็ม ๆ คือ 
‘โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5’ ของ กฟผ. 
จึงนับว่าประสบความส�าเร็จ ที่ท�าให้ประชาชนหัน
มาเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าท่ีประหยัดไฟ ไม่เท่านั้น 
ล่าสุดมีอีก 1 ผลิตภัณฑ์ที่มีการออกฉลากเบอร์ 5 
ให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อหา นั่นคือ เสื้อเบอร์ 5

โครงการดงักล่าวเริม่จากการที ่กฟผ. ได้ลงนาม
ความร่วมมือกับผู้ประกอบการเส้ือผ้าในปี 2560 
เพื่อปรับปรุงเนื้อผ้า ให้สามารถลดการใช้ไฟฟ้าใน
การรดี ซึง่มีผูป้ระกอบการเสือ้ผ้าให้ความสนใจเข้า
ร่วมเป็นจ�านวนมาก และล่าสุดมีการพัฒนาจนน�า
ไปสูก่ารผลติเพือ่จ�าหน่ายในเชงิพาณชิย์ และได้เปิด
ตวัอย่างเป็นทางการไปในปลายเดอืนมกราคม 2561 

โดยผู้ประกอบการ 7 ราย ภายใต้ 11 แบรนด์  
ซึ่งจะวางขายตามห้างสรรพสินค้าชั้นน�าทั่วไป

นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ ผู้ว่าการ กฟผ.  
ในขณะนัน้กล่าวด้วยรอยยิม้ในงานเปิดตวัเสือ้เบอร์ 5 
ว่า เป็นคนไม่ชอบรีดเสื้อ ดังนั้นเมื่อมีเสื้อที่ไม่ต้อง
รีดก็ถือว่าตอบโจทย์ แถมยังเป็นการช่วยประหยัด
พลงังาน เพราะเราไม่ต้องเสยีบปลัก๊เพ่ือรดีผ้า ตอบ
สนองการใช้ชวีติของผูบ้รโิภคยคุ 4.0 ท่ีมคีวามเร่งรบี 

น.ส.นุตรา อุตมาภินันท์ กรรมการผู้จัดการ 
บริษัท อินโนเทค เท็กซ์ไทล์ จ�ากัด เล่าว่า ได้ร่วม
โครงการลดโลกร้อนกับทาง กฟผ. มาตัง้แต่ 4 ปีทีแ่ล้ว
ในโครงการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ จากน้ันมีการ 
ต่อยอดมาเป็น Cool Mode และต่อยอดมาเป็น

หลายคนเมื่อจะมองหาเคร่ืองใช้ไฟฟ้าใหม่ สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือการมองหา 

“ฉลากเบอร์ 5” เพราะฉลากดังกล่าวแสดงถึงประสิทธิภาพด้านการประหยัดไฟ 

ของเคร่ืองใช้ไฟฟ้านั้น ๆ ซึ่งปัจจุบันฉลากเบอร์ 5 ดังกล่าวครอบคลุมถึง 

30 ผลิตภัณฑ์ หลากยี่ห้อ ให้เลือกซื้อหากันได้ตามห้างสรรพสินค้าทั่วไป 

เสื้อเบอร์ 5 

ใส่สบายประหยัดไฟ 

นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์
Mr.Kornrasit Pakchotanon
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The labeling has now broadened to 
cover 30 categories of products with 
clothing becoming the latest addition.

The birth of No. 5 Label clothes dates 
back to 2017 when the Electricity 
Generating Authority of Thailand (EGAT) 
clinched a cooperative agreement with 
clothing companies to come up with 
wrinkle - free fabrics which do not require 
ironing.

It generated keen interest from 
entrepreneurs that led to development 
and commercial launch of the wrinkle - 
free clothes by the end of January 2018.

Seven companies have since made 
the clothes available in 11 brands at 
leading department stores.

Mr. Kornrasit Pakchotanon, then 
EGAT Governor, spoke about the 
tediousness involving pressing clothes, 
saying that ironing - free clothes strike 
the right chord for him and matching 
the fast - paced lifestyle of consumers 
in the 4.0 era.

Ms. Nutra Uttamapinant, Managing 
Director of Innotech Textile Co, said the 
company first joined EGAT’s mission to 
tackle global warming through carbon 
footprint reduction program four years 
ago. The company has subsequently 
engaged in the CoolMode initiative that 
brought to the market fabric which is 
breathable and durable before evolving 
into the No.5 Label clothes.

When peop le  shop fo r  new 

electrical appliances, they tend to 

look out for “No. 5 Label,” a well-

recognized hallmark for maximum 

energy efficiency in terms of power 

saving.

EASY CARE, COMFY WEAR AND SAVE ENEGY
NO.5 LABEL CLOTHES HIT THE RIGHT CORD
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เสื้อผ้าเบอร์ 5 ซึ่งเป็นเสื้อที่ไม่ต้องรีดหรือรีดน้อย 
ใช้ความร้อนต�่า เพราะมีการตัดเย็บบริเวณตะเข็บ 
ที่เน้ียบ ท�าให้ช่วยลดโลกร้อนเป็นเสื้อผ้าท่ีมีความ
คงทนต่อพวกแสงแดดและเหงื่อ ซึมซับเหงื่อ ดูแล
รักษาง่าย ยับยาก ซักแล้วสามารถสะบัด ๆ  แล้วน�า
มาสวมใส่ได้เลย เหมาะกบัสภาพการใช้ชวีติของคน
เมืองในปัจจุบัน 

เทคนิคการระบายความร้อนของเสื้อมาจาก
เส้นใยและวธิกีารผลติผ้าของทางบรษิทั ซึง่เราผลติ
ตัง้แต่เริม่ต้นคือการทอผ้าจนไปถงึการตดัเยบ็ ส่งผล
ให้ได้คณุภาพตามทีต้่องการ สามารถควบคมุต้นทนุ
การผลิตได้ ท�าให้จ�าหน่ายได้ในราคาที่เหมาะสม  
ผู้บริโภคได้สินค้าที่มีคุณภาพสูง ทั้งนี้ บริษัทเน้น
การผลติเสือ้โปโลและเสือ้ยดื ซ่ึงเป็นผลติภณัฑ์หลกั
ของบริษัท และไม่ได้ขายปลีก แต่เป็นการท�าชุด
ยูนิฟอร์มของบริษัท 

นายสวัสดิ์  โพธิ์สินสมวงศ์ ผู ้อ�านวยการ
ผลติภณัฑ์เครือ่งแต่งกายชาย ARROW กล่าวถงึการ
เข้ามาร่วมโครงการว่า เริ่มจากทาง กฟผ. เชิญชวน
ผู้ประกอบการมาร่วมประชุมเรื่องเสื้อเบอร์ 5 โดย
สอบถามความพร้อมของผูป้ระกอบการเครือ่งนุง่ห่ม 
ซึ่งทาง ARROW เป็นบริษัทที่เป็นต้นต�ารับของ  
เสือ้เชิต้ Wrinkle Free คอืเสือ้ทีย่บัยากและรดีง่าย 
และ Wrinkle free no iron คือเสื้อไม่ต้องรีด 
ดังน้ันเรามีความพร้อมและมีการผลักดันพัฒนาให้
มีผลิตภัณฑ์ตามคุณสมบัติของเสื้อเบอร์ 5 โดย 
ขณะน้ี ARROW ได้รบัฉลากเบอร์ 5 ครบทุกผลติภณัฑ์ 

‘สําหรับคุณสมบัติของ

เสื้อผ้านั้น เป็นผ้าที่ซักแล้ว

ไม่ยับ ไม่ต้องรีดเลย ซัก สะบัด 

ปั่นให้แห้ง ตากไว้แล้ว

เมื่อแห้งก็นํามาใส่ได้เลย 

โดยคุณสมบัติหนึ่งที่ 

กฟผ. กําหนด คือ เมื่อมีการ

ซักแล้วตรงบริเวณตะเข็บเสื้อ

จะต้องไม่ยับ นอกจาก

ประหยัดไฟแล้วยังมีคุณสมบัติ

บางเบา สวมใส่สบาย’

แล้ว ได้แก่ เสื้อเชิ้ต กางเกง สูท และเสื้อยืด
ส�าหรับคุณสมบัติของเสื้อผ้านั้น เป็นผ้าท่ีซัก

แล้วไม่ยบั ไม่ต้องรดีเลย ซัก สะบดั ป่ันให้แห้ง ตาก
ไว้แล้วเมื่อแห้งก็น�ามาใส่ได้เลย โดยคุณสมบัติหนึ่ง
ที่ กฟผ. ก�าหนด คือ เมื่อมีการซักแล้วตรงบริเวณ
ตะเข็บเสื้อจะต้องไม่ยับ ต่างจากเสื้อผ้าปกติที่เมื่อ
ซักแล้วบริเวณตะเข็บจะยับ ท�าให้ต้องรีด นอกจาก
ประหยดัไฟแล้วยังมคีณุสมบตับิางเบา สวมใส่สบาย 
ได้รบั Cool Mode เหมาะส�าหรบัผูท้ีไ่ม่มเีวลารดีผ้า 
เพราะจากการท�าวจิยัพบว่า ปัจจัยในการเลอืกเสือ้
ของผูบ้รโิภคส่วนใหญ่ ปัจจัยแรก ๆ คอื รดีง่าย ไม่ยบั

ในส่วนของราคานั้น นายสวัสดิ์ บอกว่า แม้จะ
พัฒนาเป็นเสื้อเบอร์ 5 แต่ก็วางขายในราคาปกติ
ของแบรนด์ ไม่มกีารปรบัขึน้ราคาแต่อย่างใด โดย
ใครที่สนใจสามารถหาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้า
ทัว่ไป โดยขณะนี ้ARROW เป็นแบรนด์เครือ่งแต่งกาย 
ชายแบรนด์เดยีวท่ีได้รบัฉลากเบอร์ 5 จาก กฟผ. 

ฟังคุณสมบัติแล้วคนที่ไม่ชอบรีดผ้า (อย่างเรา) 
ก็ไปหาซื้อ จับจองเป็นเจ้าของกันได้แล้วตามห้าง
สรรพสินค้าชั้นน�าทั่วไป นอกจากจะมีครบท้ัง 
เสือ้ยดื เสือ้เชิต้ กางเกง เสือ้สทู และตามยีห้่อทีก่ล่าว 
มาแล้ว ยังมีอีกหลายยี่ห้อให้ได้เลือกสรร วิธีสังเกต
ก็ง่ายมาก แค่หา ‘ฉลากเบอร์ 5’ ที่ติดอยู่กับเสื้อผา้ 
ถ้ามล่ีะกแ็สดงว่าเสือ้ตวันัน้ไม่ต้องซกั เอ๊ย ไม่ต้องรดี 
ตรงกับสโลแกนที่ว่า ซัก – สะบัด – ตาก แล้วก็ใส่ 

นอกจากจะประหยัดไฟ ประหยัดเวลา แถม
ยังมีส่วนช่วยลดโลกร้อนอีกต่างหาก

นายสวัสดิ์ โพธิ์สินสมวงศ์
Mr.Sawat Phosinsomwong

นางสาวนุตรา อุตมาภินันท์
Ms.Nutra Uttamapinant
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 “Those are garments which are largely wrinkle - free requiring no ironing or 
low - heat pressing, yet they are resistant to ultraviolet radiation and perspiration, 
being sweat - absorbing and easy - care - ideal for urban lifestyle,” she explained.

 The “cooling” property is derived from the choice of yarns used for weaving 
and finishing techniques which bring about high product quality with least costs,  
she added, noting that Innotech’s products are only made by bulk orders  
particularly come in polo style and T - shirts.

Mr.Sawat Phosinsomwong, Managing Director for Arrow brand apparel at ICC 
International Plc., said Arrow was among the first originators of wrinkle - free no - iron shirts.

 As a result, Arrow has become more ready to join the No.5 Label campaign and 
is now able of extending the labeling to its full product range - shirts, trousers, suits 
and T - shirts.

  Arrow is able to meet all the requisites to qualify for the No. 5 Label -- wash, 
flick, dry and ready to wear without ironing. Perhaps the most critical requirement 
is that the seams of the clothes must not be ceased when washed, he pointed out.

In spite of the No. 5 Label features, 
those Arrow products are retailed similarly 
with other products carrying the brand.

 “We are delighted to participate in this 
project and be part of its success,” 
Mr. Sawat noted.

 Based on all the statements given, 
there are ample reasons why we should 
look for clothes carrying the No. 5 Label 
the next time we go to clothing stores.

 Remember the tagline -- wash, flick, 
dry and wear. It is as simple as that, yet 
you help conserving energy, saving your 
own time, and contributing to the cause of 
stemming global warming.

Qualify for the No. 5 Label
wash, flick, dry and ready 
to wear without ironing. 
Perhaps the most critical 
requirement is for the seams 
of the clothes must not be 
ceased when washed
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เรา กะคร่าว ๆ ด้วยสายตาว่าโกงกางในป่านี้น่าจะ
สงูสกั 10-15 เมตร ทอดเงาก่ายกอดกันไปมากบัพรรณไม้ 
อื่น ๆ กระแสลมลอดตัวผ่านกิ่งไม้ส ่งไอเย็นชุ ่มชื้น 
มากระทบผวิเรา เฮ้ย…นีม่นัห้องแอร์ (ธรรมชาต)ิ ชัด ๆ   

ทําไมต้องช่วยกันปลูกป่าชายเลน

แน่นอนล่ะว่าป่าชายเลนมีคุณค่ามหาศาล มีความ
หลากหลายของพืชพันธุ์ ทั้งป่าโกงกาง ตะบุน จาก แสม 
จึงเป็นที่อยู ่อาศัยของกุ้งหอยปูปลา ซ่ึงกลายมาเป็น
อาหารและสร้างรายได้ให้มนษุย์ เป็นแหล่งพชืผกัและพืช
สมุนไพร ทั้งยังเป็นแนวกันภัยธรรมชาติอย่างสึนามิและ
กระแสลมจากพายไุด้ ส�าคญัสดุคอื ป่าชายเลนเป็นเครือ่ง
กรองน�้าโดยใช้รากที่งอกเหนือพื้นดิน คอยดักกรองสิ่ง
ปฏิกูลและสารมลพิษต่าง ๆ จากบนบกไม่ให้ลงสู่ทะเล 
และยงัเป็นเครือ่งฟอกอากาศชัน้ดเีพราะมกีารสงัเคราะห์
แสง ช่วยเพิม่ปรมิาณออกซเิจนท�าให้อากาศบรสิทุธิส์ดชืน่

เมื่อฟังค�าบอกเล่าของนายหัวเรือ สมาแอ หวังสง่า 
หัวหน้ากลุ่มประมงของบ้านควนต่อ ถึงภาพอดีตของป่า
ชายเลนที่นี่กับภาพตรงหน้า มันช่างต่างกันเหลือเกิน!! 

เรือหัวโทงวิ่งฝ่าเปลวแดดและกระแสนำ้าในคลองเหนือคลอง เพื่อ

พาพวกเราแล่นลิ่วไปชมธรรมชาติสองข้างทางที่เขียวคร้ึมด้วย

ทิวป่าชายเลน กระชังปลาพื้นบ้านมีให้เห็นเป็นระยะ ๆ เรือหาปลา

ลำาเล็กแล่นสวนไปมา แล้วจู่ ๆ  เสียงเรือยนต์เร่ิมผ่อนลง เมื่อหัว

เรือเคลื่อนตัวเข้าสู ่ชายคาของป่าชายเลน

ร่มเงาความสุข

จากป่าชายเลน
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ชีวิตอัตคัดเมื่อป่าถูกทําลาย

 ย้อนไปหลายปีก่อนในพื้นที่หมู่ 3 ชุมชน
บ้านควนต่อ ต.คลองเขม้า และหมู่ 6 ชุมชน
บ้านหลังดา ต.ตลิ่งชัน อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 
ต้องเผชิญวิกฤติทางธรรมชาติอย่างหนัก เมื่อ
ป่าชายเลนในชุมชนถูกท�าลายจากการบุกรุก
เพ่ือท�านากุง้และตดัไม้โกงกางเพือ่เผาถ่าน บน
พื้นฐานของความจ�าเป็นท่ีต้องเล้ียงปากท้อง 
โดยไม่คาดคิดถึงสิ่งที่จะตามมา 

“อาชีพดั้งเดิมของคนที่น่ีก็คือ ท�าประมง    
ลงโพงพาง ท�าอวนรุน ต่อมาเร่ิมตัดไม้ส่งเข้า
โรงงานเผาถ่าน จ�าได้ว่าสมยัเดก็ ๆ  ป่าชายเลน
มีเป็นพัน ๆ ไร่ โรงเผาถ่านมีมากกว่าสิบแห่ง 
พอปี 2540 รัฐบาลประกาศหา้มตัดไม้เผาถ่าน 
ห้ามท�าประมงด้วยโพงพาง ด้วยอวนรุน ชาวบ้าน 
ก็ไม่รู้จะท�าอะไร ไม่มีใครเข้ามาดูแล ให้ความรู้ 
คราวนี้เลยแยกย้ายกันท�าเตาเผาเอง ยิ่งกลาย
เป็นปัญหา แต่น่ันเป็นการต่อสู้เพ่ือปากท้อง
โดยชุมชน”

สมาแอ เล่าต่อว่า ไม่นานนักนายทุนนากุ้ง
เริ่มเข้ามาซื้อท่ีดิน มีการรุกป่าชายเลนเพื่อท�า
นากุ้ง บางคนซ้ือท่ี 5 ไร่แต่บุกป่าชายเลนไป 
20 - 30 ไร่ จากสิบเจ้าเริม่เป็นร้อย ๆ  เจ้า “ตอน
นัน้ป่าเส่ือมโทรมหนักมาก กลายเป็นป่าหมด
สภาพ ความเป็นอยู่ของชุมชนยิ่งอัตคัด”

The shade of 
happiness from 
mangrove forests

The Hua Toang long - tailed boat 

sailed through scorching sunshine 

and current in Nua Klong Canal to 

take us to the lush scenic nature 

along both sides of the waterway.

 
Here rows of mangrove forests, floating fish 
baskets and traditional houses are visible 
from time to time as small fishing boats 
move in opposite directions.

All of the sudden, the sound of the 
boat’s engine abated, and the boat headed 
towards the eaves of mangrove forests.

Our visual estimation is for the mangrove 
trees to be around 10 - 15 meters in height, 
casting a shadow to one another along with 
other kinds of flora, while gentle breeze 
blowing through the greenery sends out 
nice cool air, wow!, like in a (natural) air 
conditioned room.

Why do we need to help growing 

mangrove forests?

Obviously, mangrove forests offer 
massive benefits, being rich in flora diversity 
including mangrove, abun, and Samae 
(Aegiceras cornicalatunm) that are  
habitats for fishes, shrimps and shells which 
are also food of human beings and a source 
of revenue.

Yet, it is a source of vegetables and 
herbs, a natural protection against disaster 
like tsunami and storms. Perhaps most 
importantly, mangrove forests function as 
a water filter by using roots spreading over the 
soil to collect waste and toxins and thus 
preventing them from migrating into the seas.

At the same time, it serves as an 
excellent air filter through its photosynthesis, 
increasing oxygen, thus yielding fresh air.

By listening to the story related by  
Sama - air Wangsa - nga, head of Baan Kuan 
Tor fisherman group, the past picture of 
these mangrove forests were so different 
from they are in front of us.
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คนฟื้นป่า ป่าฟื้นชุมชน

เมือ่ไม่มีป่าชายเลนให้พกัพงิ กุง้ หอย ป ูปลา
ที่เคยจับกินจับขายก็ไม่มี คนในหมู ่บ้านเริ่ม
ทยอยไปท�างานที่อื่น “ผมกับชาวบ้านร้อยกว่า
คนจงึยืน่เรือ่งไปทีน่ายอ�าเภอ ของบประมาณมา
ช่วยส่งเสริมอาชีพในเบื้องต้น ทั้งเลี้ยงปลาใน
กระชงั เลีย้งแพะ เลีย้งเป็ดไก่ ได้มาคนละ 2 หมืน่
บาท” 

ขณะทีอ่กีด้านของการแก้ปัญหาทีย่ัง่ยนืกว่า 
ได้รับการสนับสนุนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย (กฟผ.) สนับสนุนงบประมาณใน
การปลกูป่าและบ�ารงุรกัษาอกี 5 ปี เป็นการสร้าง
รายได้ให้กับชุมชนในท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่จาก
กรมทรัพยาการทางทะเลและชายฝั่ง ตลอดจน
หน่วยงานต่าง ๆ  เกิดเป็นจดุเริม่ต้นของโครงการ
ปลูกป่าชุมชนบนพื้นที่ 500 ไร่ ที่ชุมชนบ้าน 
ควนต่อเป็นแห่งแรกเม่ือปี 2548 

“ชุมชนช่วยกันเก็บลูกโกงกางมาเพาะ อีก
ส่วนช่วยกันสางป่า ระดมแรงกันปลูกป่า มีเจ้า
หน้าที่มาให้ความรู้เรื่องการปลูกและดูแลรักษา
ป่าชายเลน หลังจากนั้น กฟผ. ก็ส่งเจ้าหน้าที่มา
ลงพ้ืนที่ร่วมกับชาวบ้านเพื่อติดตามการเติบโต
ของป่าทีป่ลกู ท�าแบบนีท้กุปี ตลอดระยะเวลา 6 
ปี ฝ่ายราชการกช่็วยส่งเสริมอาชพีไปด้วย ท�าให้
ชุมชนเริ่มฟื้นตัวได้อีกครั้ง” 

ซูเปอร์มาร์เก็ตชุมชน

ความร่วมใจกันฟื้นฟูผืนป่าที่มีความส�าคัญ
ต่อชีวิต โดยชุมชนและ กฟผ. ท�าให้การปลูกป่า
ชายเลน 500 ไร่ ในต�าบลคลองเขม้าเมื่อแรกเริ่ม 
ขยบัขยายกลายเป็น 4,200 ไร่ ไปยงัชมุชนอืน่ ๆ  
ในต�าบลคลองตลิ่งชันเม่ือปี 2550 นับเป็นป่า
ชายเลนผืนใหญ่ที่สุดของจังหวัดกระบี่ สมาแอ
เล่าถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลนในวันนี้
ที่ไม่ใช่แค่สัตว์น�้าสตัว์บกทีเ่พิม่ขึน้ แต่ยงัเพิม่มวล
ความสขุให้ชมุชนด้วย

“10 กว่าปีที่เราช่วยกันปลูกป่าชายเลน  
ตอนนี้ต้นไม้สูงใหญ่สัก 10 - 15 เมตรได้แล้วนะ 
สภาพป่าร่มรื่นและอุดมสมบูรณ์มาก เมื่อก่อน
ต้องใช้เรอืไปหาปหูาปลา หอยจุบ๊แจง หอยตาแดง  
แต่เด๋ียวนี้ไม่ต้องเลย แค่เดินเข้าป่าไปก็หาได้  
โดยเฉพาะช่วง 12 - 15 ค�า่ มีปดู�าก้ามใหญ่ ๆ 
ให้จับขาย ราคาดีมาก กิโลละ 500 บาท” 

“ในป่าชายเลนยังมียาสมุนไพรหลายอย่าง 
เช่น ต้นแก้มหมอเลหรือเหงือกปลาหมอ เอามา
สับ ๆ แล้วต้ม แล้วใช้น�้าต้มนี่แหละอาบช่วยแก้
คันแก้แพ้ได้ ยอดโกงกางก็กินได้ ล�าต้นใช้ท�าเสา
บ้านได้ ใบจากเอามาท�าหลังคา เดี๋ยวน้ีมีนก  
ลิงแสม มีค่างแว่นมาเพิ่ม ใครไม่เคยเห็นมาดู 
ที่นี่ได้ ป่าชายเลนส�าหรับคนทีน่ีจ่งึเป็นเหมอืน 
ร้านสะดวกซือ้เพราะมทีกุอย่าง”

ทกุวนันีแ้ต่ละชมุชนทีช่่วยกนัปลกูป่าจงึมข้ีอ
ตกลงในการใช้ประโยชน์จากป่าร่วมกัน ส�าหรับ
บ้านควนต่อมกีตกิาว่าถ้าใครจะไปตัดไม้ต้องแจ้ง
ให้คณะกรรมการชุมชนทราบ และต้องปลูกป่า
ทดแทนเท่าจ�านวนที่ตัดไปหรือมากกว่าทุกครั้ง
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นายสมาแอ หวังสง่า
Mr.Sama-air Wangsa-nga
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Mangrove forest degradation 

makes poor life

Years ago, the neighborhood of Moo 3 
Baan Kuan Tor community in Klong Kamao 
Sub - district and Moo 6 Baan Lung Da 
Community in Talingchan Sub - district - 
both in Nua Klong District of Krabi - were 
left to face severe natural crisis.

This happened when mangrove forests 
were damaged by trespassing for shrimp 
farming and making charcoal with no 
thoughts of consequences of such acts.

“The original professions of local 
people here were fishing using fish traps 
and fishnets. Then they started cutting 
down stems of mangrove trees and sent 
them to charcoal kilns. I remember when 
I was a child, there were thousands of rai 
of area full of mangrove forests and more 
than ten charcoal kilns in 1997, the 
Government put a ban on cutting down 
mangrove woods for making charcoal and 
prohibiting using fishnets. Local people 
were lost on the means of making a living. 
Nobody came to take care of them nor 
giving them advice. They were left with  
one choice, making charcoals from 
mangrove trees, which aggravated the 
problem.” Not long after, Mr. Sama - air 
noted, shrimp farming investors began to 
acquire lands by trespassing on mangrove 
forests.

“Some actually bought five rais of land 
but moved to encroach 20 - 30 rais in the 
mangrove forests. The number of shrimp 
farm investors had soared from tens to 
hundreds, turning the mangrove forests into 
a dilapidated condition as life in the 
communities got tougher than before.”

Men revive forests, forests 

return life to communities

When the usual catch of fishes, shells, 
crabs and shrimps had dwindled as 
mangrove forests ruined, people in the 
village started to look for jobs elsewhere.

“I, along with more than 100 villagers, 
then sought budget allocation from the 
sheriff to help promoting occupations. We 
each got 20,000 baht for doing things like 
raising fishes in floating baskets, raising goats 

and poultry.” On the other hand, it came 
a more sustainable way of solving the 
problems -- from EGAT, Department of 
Marine and Coastal Resources and other 
several other agencies. 

The cooperation gave rise to a mangrove 
reforestation over a 500 rais plot in  
Baan  Kuan  commun i t y  i n  2005 .  
“Community members helped collecting 
mangrove fruits to culture, while others 
cleared up the areas and began planting 
trees under advice from officials,” he 
recalled. “Later groups of EGAT staff  
came to join the mission, following up on 
the progress of the plantation. This  
exercise went on every year for six years, 
while occupation promotion program 
continued, ensuring the recovery of the 
communities.”
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ปลูกป่าในหัวใจของชุมชน 

อ. สวาสดิ์ เถาว์กลอย กรรมการกลางอิสลาม
แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นคนพ้ืนที่เหนือคลองโดย
ก�าเนิด และเป็นที่ปรึกษาแก่ชุมชนรอบโรงไฟฟ้า
กระบี ่ได้ตดิตามปัญหาสิง่แวดล้อมในชมุชน ซึง่เป็น
พื้นที่ที่อยู่ใกล้ชิดโรงไฟฟ้ามาโดยตลอด กล่าวถึง
ผลกระทบเชิงบวกของการจัดการเชิงนิเวศว่า

“ทุกวันนี้การดูแลสิ่งแวดล้อมเป็นเร่ืองที่ต้อง
เอาจริงเอาจัง กรณีของหมู่ 3 กับหมู่ 6 นี่มีความ
ชัดเจน มีการบริหารจัดการเชิงนิเวศวิทยาที่ดี การ
ประมงพื้นบ้านเริ่มเข้าสู่วิถีเชิงบวก ทั้งการเล้ียงปู 
เลีย้งปลาในกระชงั หรอืเลีย้งกุง้ ท�ากนัในครัวเรอืน 
ลักษณะอย่างนี้ต้องมีการดูแลรักษาป่าชายเลนที่ดี 
เมื่อป่าชายเลนดีแล้วจะเป็นเคร่ืองกรองน�้ากรอง
อากาศให้ชุมชน ส่วนหน่ึงกเ็พราะ กฟผ. เข้ามาสนบั
สนุนให้ปลูกป่า แล้วยังสอนความรู้อื่น ๆ แก่ชุมชน 
สอนเรือ่งอาชพีให้ ออกค่าข้าวค่าอาหารให้เวลาพา
นักเรียนไปปลูกป่า เป็นการปลูกป่าในหัวใจของพี่
น้องชาวบ้าน ซึ่งท�าให้การปลูกป่านั้นยั่งยืนกว่า”

จากฝันร้ายกลายเป็นดีของชุมชนบ้านควน 
ต่อและบ้านหลังดาในอ�าเภอเหนือคลองที่
สามารถพลิกฟื้นป่าชายเลน ซึ่งป่วยหนักเข้าขั้น
โคม่าให้กลบัมาอุดมสมบรูณ์เป็นทีพ่ึง่พงิให้ชมุชน
ได้อย่างยั่งยืน พร้อมช่วยยกระดับเศรษฐกิจ
ชุมชน ที่ส�าคัญชาวบ้านได้ตระหนักถึงความ
ส�าคญัและร่วมกนัดแูลรกัษาป่าชายเลน  นบัเป็น
ตัวอย่างท่ีดีในการอยู่ร่วมกันของโรงไฟฟ้า กับ
ชมุชน และความสขุของชาวบ้านทีส่ามารถพึง่พา
ตัวเองได้อย่างแท้จริง 

Communal supermarket

The spirit of cooperation by EGAT and 
communities concerned had expanded 
the mangrove reforestation acreage, from 
500 rais in Klong Kamao Sub - district, to 
other communities in Klong Talingchan 
Sub - district to cover a total area of  
4,200 rais in 2007. The mangrove forests 
became so rich, not only in terms of the flora  
and fauna, but happiness for communities.

“Ten years of collaboration see trees 
growing to the height of 10 - 15 meters. 
The forests are shady and very abundant. 
We no longer need to use boats to  
search for a catch. Today we just walk 
into the forests especially during the 
full-moon nights to find black crabs with 
big claws which can fetch up to 500 baht 
a kilogram. The mangrove forests are also 
home to herbs like Sea Holly which when 

chopped and boiled in water and when 
washed over the body can cure itches and 
allergies. The treetop of mangrove is  
edible, and its trunk can build pillar for 
house, while its leaf can build for roofing. 
Nowadays ,  there are more bi rds ,  
crab - eating macaques, and langurs. These 
mangrove forests are like convenience 
stores for community members.” There  
is an agreement among communities on 
the utilization of the mangrove forests.  
For Baan Kuan Tor, anyone who wants to cut 
down wood must inform the community’s 
committee, and they are required to grow  
new ones with the numbers equal or  
more than what they chop down.

C A R E & S H A R E
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พี่ต้า และน้องครีม 

ต้นกล้าแห่งบ้านท่ามะพร้าว

ในอดีตชุมชนบ้านท่ามะพร้าว อําเภอคลองท่อม  

จังหวัดกระบี่ ก็ไม่ต่างจากชุมชนอื่น ๆ ในอําเภอเหนือ 

คลอง ที่เคยประสบปัญหาป่าชายเลนถูกทําลายเพราะทํานา 

กุ้งและตัดไม้เผาถ่าน แต่ด้วยความเข้มแข็งของชุมชน บวก 

แรงสนับสนุนช่วยเหลือจากหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึง  

กฟผ. สามารถพลิกฟื้นคืนชีวิตให้ป่าชายเลนร่วม 1 พัน 

ไร่ ได้กลับมาเป็นบ้านที่ร่มร่ืนน่าอยู่ เป็นซูเปอร์มาร์เก็ต 

ชุมชน และเป็นห้องเรียนธรรมชาติให้เด็ก ๆ ไปพร้อมกัน

“ที่นี่มีกิจกรรมดูแลป่าทุก 8 คํ่า 9 คํ่า ซ่ึงเป็นช่วง 

นํ้าตายคือ มีนํ้าข้ึนลงน้อย ชาวบ้านจะลงไปลุยสํารวจป่า  

ดูว่ามีการเสื่อมโทรมส่วนไหนบ้าง ควรจะปลูกเสริมหรือ 

สางป่าตรงไหน แล้วชักชวนโรงเรียน ชวนเยาวชนไปช่วย 

กันปลูกป่า ที่นี่เราจะใช้ระบบจิตอาสา ไม่มีการจ้าง แต่เรา 

จะสร้างจิตสํานึกให้เด็กรุ่นต่อรุ่นได้เห็นความสําคัญของ 

ผืนป่า มีการอบรมเข้าค่ายทุกปีในช่วงเดือนพฤษภาคม  

ตัวต้าเองทํามาตั้งแต่อยู่ช้ันประถม เป็นรุ่นที่ 1 ตอนนี้ 

อายุ 31 ปีแล้วก็ยังทําอยู่”

ส่วนน้องครีมเป็นเยาวชนรุ่นที่ 8 ที่เข้ามาช่วยดูแล 

ป่าชุมชน “เดิมทีหนูไม่รู ้ว ่าที่นี่ เป็นป่าอะไรพวกนี้ พอ 

พี่ต้าชวนมาเข้าค่ายอบรม ทุกปีเราจะมาสํารวจต้นไม้ตั้งแต่ 

โคนต้นถึงปลายว่าแต่ละต้นสูงไปแค่ไหน มาช่วยเก็บฝัก  

ช่วยกันปลูก ได้รู้ว่าพ่อแม่ของเราหรือชุมชนใกล้เคียงม ี

รายได้มาจากป่านี้ พอมาทําแล้วรู ้สึกภูมิใจที่ ได้มาช่วย 

พัฒนาและฟื้นฟูป่ากลับมา”

ของฝากจากป่าชายเลนกระบี่

นอกจากกุ้ง หอย ปู ปลาที่ทําให้อิ่มท้อง สร้างรายได้  

และกระจายความสุขให ้ชุมชนอนุรักษ ์ป ่าชายเลนแล้ว  

ยังมีผลิตภัณฑ์จักสานจากใบเตยปาหนัน พรรณไม้มาก 

ประโยชน์ที่จะเจริญเติบโตได้ดีในป่าชายเลนที่มีความอุดม 

สมบูรณ์ บวกด้วยฝีมือและความคิดสร้างสรรค์ของ 

ชุมชนบ้านวังหิน ต.คลองท่อมใต้ อ.คลองท่อม กลาย 

เป็นผลิตภัณฑ์ข้ึนชื่อของกระบี่ มีให้เลือกซ้ือเลือกใช้ 

หลากหลายรูปแบบเลยทีเดียว

Souvenirs from Krabi mangrove forests

In addition to several seafood products, there are  

handicrafts woven from Panan screw pine, which grows  

well in good mangrove forests. Coupled with the  

craftsmanship and creativity of Baan Wang in Klong  

Thom Tai Sub - district, these are famous products of 

Krabi worth buying.

Growing trees in the hearts of 

communities

Ajarn Sawat Taokloi, a member of the 
Central Islamic Council of Thailand, is a native 
of Nua Klong and advisor of communities 
surrounding Krabi Power Plant. He has all 
along monitored environmental problems of 
communities located close to the power plant. 
He spoke about positive impacts resulting 
from environment management as follows:

“We need to look after the environment 
seriously, and the cases of Moo 3 and Moo 6 
clearly demonstrate good environmental 
management. Traditional fishing has moved 
into a positive trend with fishes, crabs and 
shrimps being raised in floating baskets. To 
get the most of this farming, the mangrove 
forests need to be properly cared of in order 
to get good quality of water required. Good 
water and fresh air are the results of 
mangrove forestation program supported  
by EGAT which also passes on other 
knowledge for occupation creation to 
villagers and shoulders meal costs for 
students on forestation trips.

“This is how one (EGAT) grows trees in 
villagers’ hearts, making the forestation 
more sustainable.” With this, Baan Kuan 
Tor and Baan Lang Da have turned the 
tide, reviving the dead mangrove forests 
from which their lives are depending on. 
This is a good example of co - existence 
between a power plant and communities.

Pee Taa and Nong Dream: 

The sprouts of Baan Ta Ma Prao

In the past, Baan Ta Ma Prao community in Klong  

Thom District, Krabi Province, was not different from  

other communities in Nua Klong District in terms of 

mangrove forest destruction for shrimp farming and 

charcoal making. But with the strength of the community 

and assistance from various agencies including EGAT, 

it has returned life to nearly 1,000 rais of mangrove 

forests, making them home for communitie, their 

“supermarkets” and school of nature for children.

“On the nights of every 8 and 9 black moon  

phases, a period of dead tide, villagers wade to see  

the condition of the forests, where degeneration takes  

place, where to tidy up and where more planting is  

needed. We would invite schools and youths to grow  

the forests on a volunteer basis, no payment, to create  

the awareness of the next generations over the  

importance of forests. Every May, a training camp is  

organized. I started my attendance since I was at  

primary level, and now at 31 I still do it.”

Nong Dream was among the 8
th
 youth group  

who helped looking after the forests. “I did not really  

know what it was all about until Pee Tar invited me to  

join the camp and did what they did. Every year we  

come down to look around how the trees are growing,  

helping out caring for them, and I learn how my parents  

and communities earn money from these forests. 

I am so proud of helping to rehabilitate these forests.”



4 0 | V O C A B U L A R Y

ศัพท์น่ารู้ กฟผ.

EGAT VOCABULARY

โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน 

โรงไฟฟ้าที่ใช้พลังความร้อนจากการ

เผาไหม้เชื้อเพลิง เช่น ก๊าซธรรมชาติ 

ถ่านหิน นำ้ามันเตาหรือนิวเคลียร์ ไปต้มนำ้า

ให้เป็นไอนำ้าที่มีแรงดันและมีอุณหภูมิสูง 

เพื่อไปขับเคลื่อนกังหันไอนำ้า ซึ่งจะมีเพลา

ต่อเชื่อมกับเคร่ืองกำาเนิดไฟฟ้า เป็นโรง

ไฟฟ้าฐานที่สามารถเดินเคร่ืองผลิตไฟฟ้าได้

ตลอด 24 ชั่วโมง เป็นกำาลังผลิตหลักใน

ระบบ ทำาให้ระบบไฟฟ้ามีความมั่นคง

THERMAL POWER PLANT
A thermal power plant uses 

heat energy from burning fuel

such as natural gas, coal, fuel oil or 

nuclear to heat water. The heated 

water then turns into steam and 

spins a steam turbine which then 

drives an electrical generator.

The plant performs the role 

of a base generator and can 

operate around the clock to 

support power supply security.

โรงไฟฟ้ากังหันแก๊ส

โรงไฟฟ้าที่ใช้กังหันแก๊สเป็น

เคร่ืองต้นกำาลัง ซึ่งได้พลังงานจากการ

เผาไหม้ของส่วนผสมระหว่างก๊าซธรรมชาติ

หรือนำ้ามันดีเซลกับอากาศความดันสูง 

(Compressed Air) จากเคร่ืองอัดอากาศ 

(Air Compressor) ในห้องเผาไหม้เกิดเป็น

ไอร้อนที่ความดันและอุณหภูมิสูง

ไปขับดันใบกังหัน และเพลากังหันไปขับ

เคร่ืองกำาเนิดไฟฟ้าเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า

GAS TURBINE POWER PLANT
This is a type of power plant that 

uses gas turbine propelled by 

energy sourced from the combustion 

of natural gas or diesel fuel 

combined with compressed air 

(from air compressor).

The combustion generates a  

high - temperature and high - pressure 

flow that spins the turbine shaft to 

drive the electrical generator.
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โรงไฟฟ้าดีเซล 

เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนประเภทหนึ่ง 

ใช้นำ้ามันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง หลักการ

ทำางานคล้ายกับเครื่องยนต์ดีเซล 

โดยอาศัยการสันดาปของนำ้ามันดีเซล

ที่ถูกฉีดเข้าไปในกระบอกสูบของเคร่ืองยนต์ 

ทำาให้มีความร้อนสูงเกิดระเบิด ดันลูกสูบ

เคลื่อนที่ลงไปที่เพลาข้อเหวี่ยงซึ่งต่อเข้ากับ

เพลาของเคร่ืองยนต์ ผ่านเคร่ืองกำาเนิด

ไฟฟ้าเกิดการเหนี่ยวนำาด้วยกระแสไฟฟ้า 

สามารถเดินเคร่ืองเพื่อจ่ายไฟฟ้าในช่วง

ความต้องการไฟฟ้าสูงสุดและกรณีฉุกเฉิน

DIESEL POWER PLANT
It is a type of thermal power plant 

which uses diesel fuel. Its operation 

is akin to a diesel engine, in that 

energy derived from the combustion 

of diesel fuel in an engine drives an 

electrical generator.

This type of power station is suitable 

for producing power during peak 

demand period and emergency.

โรงไฟฟ้าพลังงาน

ความร้อนร่วม

โรงไฟฟ้าที่ใช้การทำางาน 2 ระบบร่วมกัน 

คือ ระบบโรงไฟฟ้ากังหันแก๊สและระบบ

โรงไฟฟ้ากังหันไอนำ้า โดยนำาเชื้อเพลิงมา

จุดระเบิดเพื่อให้เกิดพลังงานความร้อน

ไปขับเคลื่อนกังหันแก๊สในการผลิตไฟฟ้า 

จากนั้นไอเสียที่เกิดจากการจุดระเบิด

ในเคร่ืองกังหันแก๊สจะไปผ่านหม้อนำ้า 

เพื่อต้มนำ้าให้กลายเป็นไอมาขับเคลื่อนกังหัน

ไอนำ้า เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าอีกคร้ังหนึ่ง

COMBINED - CYCLE
POWER PLANT

A combined - cycle power plant 

uses both of gas turbine and steam 

turbine together to produce electricity 

from the same fuel. It uses hot 

air - fuel mixture to create thermal 

energy to drive the gas turbine that 

spins an electrical generator.

The waste heat from the gas 

turbine is routed to the steam turbine 

which generates power again.



Getting to Know 
Tooth Bleaching
Why do our teeth get more yellow 

the more we get older?

We all want to have white teeth for they look 
clean and sanitary as well as youthful, but once 
all of us grow older, our teeth become more 
yellow, while the dentine part becomes thicker. 
Stains from food, cigarettes, tea, and coffee also 
play a big role in the change of colour for our 
teeth; therefore, it is natural for our teeth to 
attain a darker shade as we grow older.
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ทําไมยิ่งแก่ ฟันยิ่งเหลือง?

ฟันขาวเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการ เพราะฟันขาวให้ความรู้สึกว่า
สะอาดอ่อนเยาว์ดมูอีนามยัด ีแต่คนเราทกุคนนัน้เมือ่มอีายทุีม่าก
ข้ึนฟันจะมีสีเหลืองขึ้น เข้มขึ้น ทั้งนี้ส่วนเนื้อฟัน (dentine) มี
ความหนาเพิ่มข้ึน อีกท้ังยังอาจเกิดจากคราบอาหาร บุหรี่ ชา 
กาแฟ  ซึ่งล้วนแล้วแต่ท�าให้สีฟันเข้มขึ้นทั้งน้ัน เรื่องฟันเหลือง
เข้มขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นจึงเป็นเรื่องธรรมชาติ

เรื่อง | Story: ฝ่ายแพทย์และอนามัย Medicine and Sanitary Department

ทำาความรู้จัก

การฟอกสีฟัน



ใช้ยาอะไรฟอกสีฟัน?

การฟอกฟันขาวนั้นไม่ได้มีเทคโนโลยีอะไร
มากมายอย่างทีเ่ข้าใจกนั สารฟอกฟันขาวก็
เป็นเพียงสารเคมีประเภทเปอร์ออกไซด์ 
(peroxide) เช่น ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่
เป็นสารฟอกขาวใช้กันมากว่าร้อยปีแล้ว 
สารดงักล่าวนีจ้ะไปก�าจดัเมด็สใีนฟันให้จาง
ลง เมือ่ฟอกฟันไปในระยะเวลาหนึง่ฟันจงึดู
ขาวใสข้ึน ในทางทันตกรรมจะใช ้สาร
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ความเข้มข้นน้อย ๆ  
มาฟอกฟันขาว ปัจจุบันสมาคมทันตกรรม
แห่งประเทศสหรฐัอเมรกิายอมรบัความเข้ม
ข้นที่ 3.5% ว่าเป็นความเข้มข้นที่ปลอดภัย

ถ้าอยากให้ฟันขาวข้ึนต้องทํา

อย่างไร?

ถ้าอยากให้ฟันขาวขึ้น ก็ย่อมต้องฟอกสีฟัน 
โดยการฟอกฟันขาว แบ่งได้เป็น 3 วิธีคือ

1. ไปฟอกฟันขาวที่คลินิกทันตกรรม
2. ไปหาทันตแพทย์เพื่อปรึกษาและรับ

ยา กลับมาฟอกเองที่บ้านประมาณ 2 ถึง 4 
สัปดาห์

3. ไปหาซือ้ผลติภัณฑ์ฟอกสฟัีนทีซ่เูปอร์
สโตร์ต่าง ๆ และน�ากลับมาท�าเองที่บ้าน

 ใน Youtube อาจมคีลปิการผสมสาร 
ฟอกฟันเองโดยการซื้อหาสารดังกล่าวจาก
ร้านยามาผสมและอมในปาก ขอเตือนว่า 
ห้ามท�าตามเดด็ขาด เพราะความเข้มข้นของยา
ที่ซ้ือมานั้นมีความเข้มข้นสูงมาก จะท�าให้
เ น้ือเยื่อช่องปากตายและหลุดลอกได้เลย  
ควรหาซือ้ผลติภณัฑ์ต่าง ๆ  ทีท่�าส�าหรบัฟอก
สีฟันโดยเฉพาะจึงจะปลอดภัยที่สุด

What do we use to bleach 

our teeth?

B leach ing  ou r  t ee th  i s  no t 
technologically complicated as many 
think it to be. The substance we use 
for bleaching is a type of peroxide 
such as Hydrogen Peroxide that has 
already been used as a bleaching 
agent for more than a century. This 
substance acts to reduce colour 
pigments on our teeth, so after a 
while our teeth look whiter and 
clearer. In dentistry, Hydrogen 
Peroxide is used in a tiny amount to 
bleach teeth. These days, the 
American Dental Association approves 
the 3.5% dentistry as safe.

What to do to whiten your 

teeth?

If you want to whiten your teeth, you 
have to bleach them, and there are 
3 ways to do it.

1. Visit a dentist to bleach your 
teeth.

2. Consult the dentist and 
retrieve the bleaching agent to do it 
at home for 2 - 4 weeks.

3. Look out for tooth bleaching 
products at a supermarket or a 
pharmacist.

 On Youtube, you might find a 
recipe for a bleaching agent that you 
could find by yourselves, but we 
strongly advise against that as the 
ingredients can be too strong, and 
they can damage your mouth tissues. 
It is much better and safer to find 
products that are specially designed 
for tooth bleaching.

แหล่งข้อมูล | Sources: รศ. ทพ. เฉลิมพล ลี้ ไวโรจน์ Deputy Professor, Dr. Chalerm Leewairoj, DMD,
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Eat Safely… 
How sweet, salty, 
and greasy 
could one eat?

The statistics from the Thai 

Health Promotion Foundation 

finds that Thailand is burdened 

by NCDs at a higher ratio 

compared to other countries, 

leading to more than 300,000 

deaths in 2009, more than 

73% of which were caused 

by eating habits that went 

towards excessive sweetness, 

saltiness, and greasiness.
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เรื่อง | Story: ฝ่ายแพทย์และอนามัย Medicine and Sanitary Department

บริโภคให้ปลอดภัย… 

หวาน มัน เค็ม 

แค่ไหนถามใจเธอดู!!!

สถิติจ ากสำ านักงานกองทุน

สนั บสนุ นก า รสร ้ า ง เ ส ริ ม 

สขุภาพ (สสส.) พบว่า ประเทศไทย 

มีภาระจากกลุ่มโรค NCDs ใน

สั ดส ่วนที่สูงกว ่ านานาชาติ 

โด ยเป ็นสาเหตุของการเสีย

ชีวิตถึง 300,000 กว่ารายใน

ปี พ.ศ. 2552 ซึ่ง 73% ของ

กา รเสียชีวิตทั้งหมดมาจาก

พฤติกรรมการบริโภค หวาน

จัด มันจัด และเค็มจัด



แหล่งข้อมูล | Sources: สํานักงานกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ Thai Health Promotion Foundation

 นํ้าตาล

ห า ก บ ริโภคมากเกินไปร่างกายจะเปลี่ยนน�้าตาล
ส่วนเกินเป็น “ไขมันสะสม” ตามส่วนต่าง ๆ ของ
ร่างกาย ท�าให้เกดิโรคอ้วน และน�าไปสูโ่รคไม่ตดิต่อ
เรื้อรังในที่สุด  

#ไม่ควรบริโภคน�้ำตำล เกิน6ช้อนชำต่อวัน 
(1ช้อนชำ=4กรัม)
An excessive amount of sugar will be turned 
into “accumulated fat” scattering around 
the body that leads to obesity and other NCDs.

 #One should not consume more than 
6teaspoonsofsugarperday.(1teaspoon
=4grams)

 โซเดียม

ถ้าบริโภคมากเกินไป จะส่งผลให้ความดันสูง เกิด
การคัง่ของเกลอืและน�า้ ไตจะท�างานหนกัขึน้ ส่งผล
ให้ไตเสื่อมเร็ว

# ไ ม่ควรบริโภคเกลือเกิน 1 ช้อนชำต่อวัน
(โซเดียมไม่เกิน2,000มิลลิกรัมต่อวัน)
An excessive amount of sodium leads to 
high blood pressure and an accumulation 
of salt and water, burdening the kidneys.

#One should not consume more than 1 
teaspoonofsaltperday (notover2,000
milligramofsodiumperday.)

 ไขมัน

หากร่างกายได้รับมากเกินความจ�าเป็น ไขมัน 
เหลา่นัน้อาจน�าไปสูอ่าการปว่ยของโรคไขมนัอดุตนั
เส้นเลือด โรคหัวใจ โดยเฉพาะคนที่ไขมันทรานส์
สูงเป็นประจ�า

# ไ ม่ควรบริโภคน�้ำมันเกิน 6 ช้อนชำต่อวัน
(ประมำณ30กรัม)
An excessive amount of fat leads to 
hyperlipidaemia and heart diseases 
especially for those with a lot of transfat. 

#One should not consume more than 
6tablespoonsoffatperday.(Around30
grams.)

หวาน มัน เค็ม 

อะไรที่ร้ายกว่ากัน

ทุกรสชาติจะมีความร้ายแรงต่อร่างกาย
เหมือนกัน หากบริโภคเกินความจ�าเป็น 
ดังนั้น จึงควรควบคุมการบริโภคด้วยการ
ลดหวาน มัน เค็ม ด้วยตัวเอง และดูแล
เอาใจใส่ร่างกายด้วยการออกก�าลังกาย 
นอกจากนี้ การอ่านฉลากโภชนาการ หรือ 
ฉลาก GDA (Guideline Daily Amount) 
ก็ถือเป็นหนึ่งตัวช่วยที่ท�าให้เราสามารถ
ควบคุมการบริโภคได้ง่ายยิ่งขึ้น

What is worst between 

sweetness, saltiness, 

and greasiness?

All of them similarly bring harm to 
our body if consumed in excess, 
therefore one must control the 
amount of sugar, sodium and fat we 
take as well as taking  care of our 
body by doing excercises frequently. 
Reading Guideline Daily Amount 
labels also helps us be aware.

• Drink more water. Drink less soft drinks.

• Avoid processed food as well as delocatessen 

such as sausages, instant noodle, potato crisps, etc.

• Avoid deep - fried food as well as food that contains fat 

such as cakes, desserts with coconut milk, beans and nuts, etc.

• Taste your food before you season it and refrain from sauces

and condiments that accompany fruits.

•  ด่ืมนำ้าเปล่า ลดนำ้าหวาน

• เลี่ยงอาหารสำาเร็จรูปและอาหารแปรรูป 

เช่น ไส้กรอก บะหมี่กึ่งสำาเร็จรูป ขนมขบเคี้ยว

•  เลี่ยงอาหารประเภททอด หรืออาหารที่มีไขมันแฝงตัวอยู่ 

เช่น ขนมเค้ก ขนมใส่กะทิ ถั่ว

• ชิมก่อนปรุง งดเครื่องจิ้มผลไม้

TIPS
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ล่องใต้ ไปถึงสุราษฎร์ธานีทั ้งทีต้องอย่าให้เสีย (เที่ยว) เพราะ

จังหวัดนี้มีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย ตั้งแต่ทะเลกว้าง ป่าใหญ่ 

ประเพณีไทย วัดวาอาราม ไปจนถึงวิถีชีวิต ถ้าใครยังนึกไม่

ออกจริง ๆ ว่าจะไปที่ ไหนดีก็ตามรอยทริปของเราไปได้เลย

เที่ยวสุราษฎร์

ครบรส กับความสุขที่ ไม่จำากัด

เล่นน้ําทะเล้ทะเลกันเถอะ      

มาถงึเมอืงชายทะเลทัง้ทกีต้็องเทีย่วทะเลก่อนสจ๊ิะ 
และบอกเลยว่าทะเลสรุาษฎร์กเ็ป็นอกีตวัเลอืกทีน่่า
สน ใจ เพราะนอกจากเกาะสมุยจะเป็นท่ีรู้จักของ 
นักเดินทางทั่วโลกแล้ว ยังมีเกาะเล็กเกาะน้อยที่มี
หาดทรายสวย น�า้ทะเลใสกิง๊ไม่แพ้ใคร ทัง้เกาะแตน 
เก า ะเต่า เกาะพงัน เกาะนางยวน และหมู่เกาะ
อ่างทอง ซึง่ถกูประกาศให้เป็นอทุยานแห่งชาตทิาง
ทะ เ ลที่ส�าคัญที่สุดแห่งหนึ่งของไทย โดยเฉพาะมี
แนวปะการงัทีส่วยงามสมบูรณ์ เหมาะกับการด�าน�า้
ทัง้แบบน�า้ตืน้และน�า้ลกึ ล่าสดุยงัพบว่าบรเิวณเกาะ
เต่ ามีวาฬบรูด้าแหวกว่ายส่ายเอวอวบอ้วนให้นัก
ท่องเทีย่วได้ชมเป็นบญุตาอกีด้วย เป็นการยนืยนัว่า
ทะเลสุราษฎร์นั้นธรรมดาซะที่ไหนกัน
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Enjoy the Sea

Coming down to the south of Thailand, it 
goes without saying that enjoying the sea is 
a must. Surat Thani’s sea is quite particular. 
Samui island is well known among travelers 
from around the world, whereas other small 
islands around have beautiful beaches and 
cl e ra water to offer, such as Koh Tan,  
Koh Tai, Koh Pagnan, Koh Nang Yuan and  
the Angthong islands which is recognised as 
a n ational park with its complete and 
bountiful coral reefs that are suitable for 
both shallow and deep water diving. Recently 
they have discovered, near Koh Tao, Buda 
whales around for visitors to see.

One must fully profit from a trip down 

to Surat Thani as this province has 

many things to explore from the wide 

sea, the forest, the richness in culture, 

the temples, as well as the ways of 

life. If you need some ideas, do follow 

us and our recommendations.

An endlessly 
happy & flavorful 
voyage to Surat Thani
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นอนแพดูดาว

กลางเข่ือนเชี่ยวหลาน

เข่ือนรัชชประภาหรือเดิมเรียกเข่ือนเชี่ยวหลาน เป็นเข่ือนอเนกประสงค์แห่งที่สองของภาคใต้ 

ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 พระราชทานนามใหม่ว่า “เข่ือนรัชชประภา” มีความหมายว่า “แสงสว่างแห่งราชอาณาจักร”

เข่ือนรชัชประภาสร้างปิดกัน้ล�าน�า้คลองแสงทีบ้่าน
เชี่ยวหลาน ต�าบลเขาพัง อ�าเภอบ้านตาขุน พื้นที่
ส่ว นใหญ่ติดอุทยานแห่งชาติเขาสกเกือบทั้งหมด 
หาก ถามว่าการสร้างเข่ือนรัชชประภาก่อเกิด
ประ โยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่และบริเวณใกล้
เคยีงยงัไง กต้็องบอกว่ามปีระโยชน์มากมาย ทัง้การ
ชลประทานเพื่อการเกษตรกรรม บรรเทาอุทกภัย 
การประมง แก้ไขน�า้เสยี ผลกัดนัน�า้เคม็ การท่องเทีย่ว 
และการผลิตไฟฟ้า (พลังน�า้จากเขือ่นสามารถน�ามา
ผลติพลงังานไฟฟ้าได้ปีละ 315 ล้านกโิลวตัต์ชัว่โมง)

 นักท่องเที่ยวไม่น้อยขนานนามให้เขื่อนแห่งนี้
เป็ นกุ้ยหลินเมืองไทย เพราะทัศนียภาพโดยรวม
เป็นป่าหนิปูนล้อมรอบไปด้วยผนืน�า้กว้างใหญ่คล้าย 
กุ้ ยหลินเมืองจีน น�า้ในเขื่อนมีสีเข้มเหมือนสีมรกต
งดง ามแปลกตา โดยเฉพาะการเข้าไปนอนบนแพ
กลา งทะเลสาบเหนือเขื่อน ให้ความรู้สึกอบอุ่นใน
อ้อมกอดธรรมชาต ิคนทีส่นใจไปเทีย่วและนอนพัก
บนแพ ขอแนะน�าให้เลอืกเดนิทางไปในคนืเดอืนแรม 
จะได้นอนนบัดาวสุกสว่างท่ามกลางอ่างเกบ็น�า้กว้าง 
ดเูป็นเรือ่งน่าอศัจรรย์คล้ายฝันมากกว่าจรงิ เพราะ
เราจะพบภาพทะเลดาวพราวฟ้าต้ังแต่หัวค�า่ยนัรุ่งสาง 
สวย งามแบบไม่ต้องออกแรงไปเดินไต่ดอยเลย
แม้แต่น้อย



Staring at the stars on a raft 

at the Cheow Lan Dam 

Rajjaprabha Dam or as it is used to be 
cal led Cheow Lan Dam is the second 
mul ti - purpose dam in the south of 
Tha iland. The name Rajjaprabha was 
gra nted by His Majesty King Rama IX, 
meaning “The Light of the Kingdom”.

The  Rajjaprabha Dam was built on 
the Saeng canal at Baan Cheow Lan, Khao 
Pang, Baan Ta Khun district. It covers most 
parts of the Khao Sok national park. The 
dam is beneficial for agriculture, prevents 
flood, supports fishery, fixes waste water, 
prevents saline water, promotes tourism, 

ส่วนการเล่นน�า้ในเขือ่นต้องระวังกนัสกั
หน่อย เหตุเพราะน�้าในเขื่อนค่อนข้างเย็น 
การว่ายนาน ๆ  อาจท�าให้เป็นตะครวิได้ หรอื
ถ้าไม่ชอบเล่นน�า้ ทางแพทีพ่กัเกอืบทกุแพมี
บริการเรือคายัค ลองขยับพายไปบนผิวน�้า 
เฝ้ามองนกกระยางขาวหรือเหยี่ยวแดง 
โฉบเหยื่อ เป็นอีกกิจกรรมพักผ่อนที่ใกล้ชิด
ธรรมชาติสุด ๆ

ส�า หรับคนที่หัวใจอ่อนไหว ขอแนะน�า
ว่าอย่าไปกับคนที่ก�าลังแอบชอบ เพราะที่นี่
มีแต่ความสงบเงียบ ทุกอย่างรอบ ๆ ตัวจึง
ดงัมากกว่าปกต ิเริม่ตัง้แต่นกร้อง ฟ้าค�าราม 
น�้ารินไหล ที่ส�าคัญได้ยินเสียงเต้นของหัวใจ
ดังมาก หากมันเต้นผิดจังหวะอาจถูกจับได้ 
ทางทีด่ไีปกบัคนรกัหรอืไปกบัเพือ่น ส่วนคน
มีคู่แล้วไปเที่ยวเข่ือนรัชชประภาน้ันเหมาะ
สุด ยิ่งถ้าไปวันธรรมดา นักท่องเที่ยวน้อย 
หรอืไม่ค่อยมีจะพบว่าโลกนีเ้ป็นของคณุสอง
คน เ อื้ออ�านวยให้ไออุ่นรักท�างานได้เต็มที่ 
และจะดกีว่านัน้ลองมองหาแพพกัทีด่ดูมีฟีีล
โรแมนตกิ สร้างบรรยากาศด้วยการดนิเนอร์
บนระ เบียงหน้าห้องพัก อิ่มแล้วเอนกาย 
หลับ ฝ ันในวันแสนสุข เช ้าตรู ่ตื่นมาด ู
ตะวั นสาดแสงทาทาบผืนน�้า แสงสีทอง 
พาดผ่านเขาหินปูนสลับซับซ้อน หมอกขาว
พราว พร่าง สัมผัสหยาดน�้าค้างจากรติกาล 
นั่งดูมันระเหยหายในวันใหม่

and generates power (the dam supplies 
315 million kilowatts of power per year).

Many tourists call this dam the Guilin 
of Thailand for its scenery of limestone 
forest surrounded by the water mass that 
resembles Guilin, China. The water in the 
dam is of emerald green shade, and to 
rest on a raft there is like being embraced 
by nature. We suggest one visit on the 
night with crescent or no moon as one 
woul d see countless stars on the sky 
from dusk till dawn.

The water in the dam is quite cold. 
To swim there for a long period of time, 
one could get cramps. One could also 
opt for kayak boats, enjoying white egrets 
and red hawks hunting. For the jumpy 
type, do not go with someone you like 
as t he ambience is so quiet that any 
sound is unusually pronounced that even 
your heartbeat could be heard and that 
special someone might know how you 
feel towards him or her. That scenario is, 
however, perfect for couples especially 
on weekdays that few people come and 
you can have the whole place to 
yourselves. Try looking for a romantic raft 
where you can have dinner on a terrace 
wher e you can enjoy your evening 
toge ther as well as waking up to see 
sunrise with its reflection on the water, 
the mist, the mountains and the dew 
that evaporates to welcome a new day.
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ออกจากป่ามาเที่ยวเมืองกันบ้าง ในเมืองสุราษฎร์
ก็มีแหล่งชุมชน แถมชื่อยังน่ารัก น่าเข้าไปเยือนคือ 
ชุมชนบางใบไม้ เป็นชุมชนคนริมคลองที่อยู่กันมา
นมนาน ที่ส�าคัญไม่ใช่คลองสายเดียว หากชุมชนนี้
ถูกเ รียกว่า “คลองร้อยสาย” เพราะมีคลองเล็ก
คลองน้อยสอดประสานกลายเป็นเป็นแขนงน�า้ทีร่นิ
ไหลซ้อนทับกันอยู่ในชุมชน ซึ่งสุดท้ายไหลรวมกัน
กลาย เ ป็นแม่น�้าตาปี ซึ่งเป็นแม่น�้าสายส�าคัญ 
ของสุราษฎร์ธานีนั่นเอง

ใครชอบเทีย่วคลองชมบ้านเรอืนไม้เก่าแก่แซม
แทรก อ ยู่ในป่าจาก (ต้นจาก) มาที่นี่ไม่ผิดหวัง 
ชุมชนคลองใบไม้มีป่าจากที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่ง
ของป ร ะเทศไทย  หากจะบอกว่ามาเที่ยวคลอง
ใบไม้เพื่อ “ชมนก ตกปู ดูลิง หิ่งห้อย เที่ยวคลอง 
ล่องบาง” คงไม่ผิด ส่วนของฝากที่น่าสนใจมีทั้งน�้า
มะพร้าวสกดัเยน็ ผลติภณัฑ์จากมะพร้าว น�า้ผึง้จาก
และน�า้ส้มจาก ซึง่เป็นผลติภณัฑ์จากภมูปัิญญาชาว
บ้านบางใบไม้ที่ได้จากต้นจากนั่นแหละ

ชุมชนคนคลองบางใบไม้ยังยึดอาชีพประมง
และเกษตรกร โดยใช้เรือเป็นพาหนะในการ
คมนาคมตัง้แต่อดตีมาจนถงึปัจจบุนั ไม่น่าเชือ่ว่ายงั
มชีมุชนแบบนีอ้ยูใ่นอ�าเภอเมอืง และน่ันคอืมนต์เสน่ห์ 
ที่ปฏิเสธไม่ได้ว่างดงามตามครรลองและม่านวิถีที่ 
น่าบันทึก สัมผัส และจดจ�า

เห็นมั้ยล่ะว่าสุราษฎร์ธานีเป็นเมืองน่าเที่ยว
แบบไม่มีขีดจ�ากัดจริง ๆ ฉะนั้น ถ้าจะเที่ยวให้ครบ
ถ้วนกระบวนความก็ควรมีเวลาหลายวันหน่อย ไม่
งั้นคงต้องวนกลับไปอีกหลายรอบเลยล่ะ…ขอให้มี
ความสุขไม่จ�ากัดกับการเที่ยวสุราษฎร์ธานี

From the forest to a town, Surat Thani has 
many small communities. The remarkable 
one is a community along the canals 
called Bang Baimai that is located on , 
many small canals. It is nicknamed “a 
hundred canals” as there are canals after 
canals intertwining with one another 
before they meet the Tapi River, the 
province’s most prominent river.

The Klong Baimai community is right 
in the middle of one of the most bountiful 
mangrove tree forest. Birds, crabs, 
monkeys and fireflies are abound, and the 
famous souvenirs are the cold pressed 

ล่องคลองร้อยสายในบางใบไม้ Along “A Hundred Canals” in Bang Baimai

coconut water, coconut products, honey, 
and mangrove juice.

The Bang Baimai community still 
focuses on fishery and agriculture, using 
boats as the main vehicles like it was in 
the past. It is hard to believe that such a 
community is located in the city, but that 
is the magic that draws people to 
experience, note down, and remember.

Now you can see that Surat Thani 
offers an endless experience to explore, 
so plan ahead and have some days to 
spare, unless you want to revisit it time 
and again.
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• การเดินทางไปอุทยานแห่งชาติเขาสก จากอำาเภอเมือง

สุราษฎร์ธานี ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 401 (สุราษฎร์ธาน ี

- ตะกั่วป่า) แยกเข้าอุทยานแห่งชาติเขาสก ตรงหลัก

กโิลเมตรที ่109 - 110 เลีย้วขวาเข้าไปอกีประมาณ 2 กโิลเมตร 

ถึงที่ทำ าการอุทยานแห่งชาติ เขาสก ส่วนการเดินทาง 

ไปเข่ือนรัชชประภา ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 401 ถึง

อำาเภอบ้านตาขุน เลี้ยวขวาเข้าไปตามทางประมาณ 13 

กิโลเมตร

• ชุมชนคนคลองใบไม้ อยู ่ใน ต.บางใบไม้ อ.เมือง

สุราษฎร์ธานี ได้ร่วมกับภาครัฐจัดให้มีตลาดนำ้าประชารัฐ

บางใบไม้วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 17.00 น. ซึ่ง

ทางชุมชนเลือกทำา เลสวนมะพร้าวให ้ เป ็นตลาดนำ้ า มี

ผลิตภัณฑ์จากชุมชนจำาหน่ายและอาหารพื้นบ้านที่หากินยาก

ให้ล้ิมลองกัน

• การเดินทางไปเกาะสมุย - เกาะเต่า ถ้าข้ามไปพร้อม

รถยนต ์ส ่ วนตั ว ใ ช ้ เ รื อ เฟอร ์ ร่ี ที่ ท ่ า เ รือดอนสัก 

จ.สุราษฎร์ธานี การเดินทางไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะ

อ ่างทองสามารถซื้อทัวร ์แบบวันเดียวกลับที่ท ่ า เ รือ 

หน้าทอน เกาะสมุย หรือติดต่อตามรีสอร์ตที่ไปพักก็ได้ 

ส่วนใครจะพักค้างบนเกาะวัวตาหลับ (หนึ่งในเกาะของ 

อุทยานฯ) ก็สามารถทำาได้ บนเกาะมีทั้งบ้านพักและเต็นท์

• The construction began on February 9, 1982 

and finished in September 1987.

• The dam is made of stone with clay as the core. 

It is 94 meters high, 761 meters long and contains 5 

more dams covering gaps along the mountain range. 

The dam’s capacity is 5,640 million cubic meters, 

covering 185 square kilometers of land. The average 

amount of water flowing into the dam is 3,057 million 

cubic meters. It houses 3 power generators at 80 

megawatts capacity, adding to 240 megawatts, annually 

• แพที่พัก ในเข่ือนมีให้เลือกหลายแพ เช่น แพภูตะวัน แพ 

500 ไร่ แพคีรีวาริน แพสายชล แพภูผาวารี ฯลฯ อัตรา

ค่าเรือท่องเที่ยว - ไปแพเร่ิมตั้งแต่ 2,000 บาทข้ึนไป ส่วน

ราคาค่าที่พักแล้วแต่เพกเกจที่เราเลือก เช่น 1 วัน 2 คืน 

หรือ 3 วัน 2 คืน แพบางแห่งมีกำาหนดเวลาในการใช้ไฟฟ้า 

ก่อนไปกรุณาสอบถามให้ละเอียดเพื่อความสะดวก

• งานประเพณีประจําจังหวัด งานชักพระทอดผ้าป่า แข่ง

เรือ งานเวียนเทียนสวนโมกข์ งานรับส่งตายายหรือสารท

เดือนสิบ ฯลฯ

• To travel to Khao Sok National Park from Surat 

Thani city center, use the Highway 401 (Surat Thani 

-Taguapa), turn to enter the Khao Sok National Park at 

the 109 - 110 kilometers mark, turn right and move on 

for around 2 kilometers to reach the office of the  

Khao Sok National Park. To reach Rajjaprabha Dam, 

use the Highway 401 until you reach the Baan Ta Khun 

district then turn right and go on for around 13 

kilometers.

• Klong Baimai Community is in the Bang Baimai 

area, Mueng Surat Thani district. It collaborates with the 

state to host a water market every Sunday from  

9 am - 5 pm. The community chose the Palm tree field 

as the market’s location, offerering local products and 

delicacies.

• Samui Island and Tao Island. To go with your car, 

use the ferry at the Donsak pier, Surat Thani. To visit 

the Mu Koh Ang Thong National Park, one could buy 

a one-day tour ticket at the Na Ton pier on Samui island 

or inquire with the resort you stay in. Those who will 

spend the night on Wua Ta Lub island (one of the 

islands of the national park) can do so as the island 

has got bungalows and tents.

• Raft. The dam offers many choices for accomodation 

such as Phu Tawan Raft, 500 Rais Raft, Kiriwarin Raft, 

Phupawaree Raft, etc. The fee to travel to the rafts costs 

more than 2,000 baht. The price for accommodation 

depends on the package you choose, varying from 1 

night, 2 nights, or 3 nights. Some rafts have limited time 

for electricity use, so please do some enquiries.

• Ceremonies and Festivals in the Province. Chak 

Phra Tod Pa Pa (Bhuddhist), boat race, Suan Mok merit 

making, Etc…

distributing 315 million kWh on average.

• The Rajjaprabha Dam is a prominent water 

development project in the southern region of 

Thailand that ensures power stability and an 

economic and social advancement for the country. 

It is also a project initiated to celebrate the 60
th 

anniversary of His Majesty King Rama IX in 1987, 

and as a commemoration for His Majesty King Rama 

IX being the longest serving monarch in the history 

of Thailand in 1988.

• เร่ิมดำาเนินการก่อสร้าง เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 

พ.ศ. 2525 แล้วเสร็จในเดือนกันยายน พ.ศ. 2530

• เป็นเข่ือนหินถมแกนดินเหนียว สูง 94 เมตร 

ความยาวสันเข่ือน 761 เมตร และมีเข่ือนปิดกั้นช่องเขา

ขาดอีก 5 แห่ง มีความจุ 5,640 ล้านลูกบาศก์เมตร 

พื้นที่อ่างเก็บนำ้า 185 ตารางกิโลเมตร ปริมาณนำ้าไหลเข้า

อ่างเฉลี่ยปีละ 3,057 ล้านลูกบาศก์เมตร ติดตั้งเคร่ือง

ผลิตไฟฟ้า เคร่ืองละ 80 เมกะวัตต์ จำานวน 3 เคร่ือง 

รวมกำาลังการผลิต 240 เมกะวัตต์ ให้พลังงานไฟฟ้า

เฉล่ียปีละประมาณ 315 ล้านกิโลวัตต์ - ชั่วโมง

• เข่ือนรัชชประภาเป็นโครงการพัฒนาแหล่งนำ้าที่

สำาคัญแห่งหนึ่งในภาคใต้ ที่สร้างความมั่นคงให้แก่ระบบ

ไฟฟ้า และความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ และสังคม

ของปร ะ เ ท ศ ช า ติ  นอกจ า กนี้ ยั ง เ ป ็ น โ ค ร งก า ร

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล

อดุลยเดช เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 

5 รอบ ในปี พ.ศ. 2530 และพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก 

ในปี พ.ศ. 2531

รู้จักเข่ือนรัชชประภา

Getting to know Ratchaprapha Dam



คอมมูนิตี้ 3
นำาพา ‘อดีต’ 

ที่เราคิดถึง 

กลับมาเป็นสิ่งใหม่

สุดน่าค้นหา 

3 COMMUNITIES 
THAT BRING THE 

“PAST” BACK FOR US 
TO EXPLORE.

หรอืนีค่อืยคุแห่งความนอสตลัเจยี (Nostalgia) 
อย่างแท้จรงิ เพราะเมือ่มองไปรอบ ๆ  นัน้พบว่าคน
จ�านวนมากก�าลงัโหยหาอดตี หรอืเพราะว่าอดีตนัน้
สวยงามเสมอ ? จากการทีเ่ราสามารถเลอืกรบัรูแ้ละ
จดจ�าเฉพาะส่วนที่เราอยากจะจ�า บวกกับอาการ
ปรุงแต่งอดีตเหล่านั้น ท�าให้อดีตดูจะสวยงามและ
ชวนใฝ่ฝัน ปัจจุบันเราจะเห็นมีสถานที่ท่องเที่ยวที่
เป็นคอมมูนิตี้มอลล์ที่รีโนเวทจากสถานที่เก่าแก่
ดัง้เดมิเกดิขึน้จ�านวนมาก และอกีส่วนหนึง่ได้มกีาร
หยิบเอาอดีตที่เกี่ยวพันกับความเป็นไทย ไม่ยุคใด
ก็ยุคหน่ึง มาผสานเป็นคอนเซ็ปต์ในการออกแบบ 
อย่างน้อยกเ็พือ่ใช้เป็นจดุขายส�าหรบัทัง้คนไทยและ
ต่างชาติ ซึ่งส�าหรับขากิน - เที่ยว - ชอปอย่างเรา ๆ  
นัน้กถ็อืว่ามทีางเลอืกส�าหรบัพกัผ่อนทีน่่าสนใจเพิม่
ขึ้น แต่การที่เส้นแบ่งของยุคสมัยนั้นเลือนลง เอื้อ
ให้ผู้คนต่างยุคต่างสมัยได้มาท�ากิจกรรมร่วมกัน 
และยังท�าให้ประวัติศาสตร์ความเป็นไทยนั้นเป็น
เรื่องใกล้ตัว ที่ชวนให้ลองสัมผัสดูสักครั้ง

This may truly be the era for “Nostalgia.”  
As you look around, you see a lot of people 
looking back at the past. Is that because 
the past is always sweet? Human has a 
tendency to select only what they would 
like to perceive and remember. As we tend 
to adorn and exaggerate the past the way 
we want, the past seems even more 
desirable. These days we witness community 
malls that take on old sites and refurbish 
them. Some pick up and represent Thailand 
from the past, choosing one era or the other 
as their theme to work on with their 
projects, at least for it to work as a gimmick 
to attract both Thais and foreigners alike. 
For those who enjoy an outgoing lifestyle, 
we’ve got an abundance of choice as the 
lines that separate each era become a blur, 
allowing us to bask in a piece of our history.
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LHONG 1919 : A place that can be said to 
hold the Chinese - Thai history during the 
reign of His Majesty King Rama IV that saw 
the prosperity of the trade between the 
two countries. The site is renovated from 
a pier called ‘Huay Jui Lhong,’ a pier that 
belongs to Wanglee clan that was prominent 
for transporting goods from China as well 
as for a place where Chinese immigrants 
landed on the Kingdom of Thailand (Siam 
back at that time). The renovation of this 
pier does not change the historical 
structures of the site. We still can see the 
original Chinese architecture like the Chao 
Mae Ma Chou Shrine that has been there 
for 180 years. The shrine has been pivotal 
for the lives of the Chinese in Thailand and 
houses a wooden building whose structure 
has been left untouched. The paintings and 

decorative arts inside are also still there as 
they have always been, allowing us to 
witness a part of its long history.

Not only LHONG 1919 transports you 
back to enjoy a piece of the early era of 
Bangkok’s ambience, it also serves as a 
shopping mall as well as a recreation spot. 
Inside the Chinese - styled complex houses, 
there are various boutiques to offer you 
everything from garments to products 
designed by contemporary artists and from 
Co - working space to outdoor activity 
space. Restaurants and cafes are ready to 
serve you, while you bask in the scenery 
of the Chao Phraya River that is as striking 
during the day as well as at night. The 
Wanglee pier is also open “exclusively” to 
those who wish to visit LHONG 1919.

ล้ง 1919 (LHONG 1919) : สถานที่ที่อาจกล่าวได้ว่าบันทึก
ประวัติศาสตร์ไทยในยุครัชกาลที่ 4 ยุคที่การค้าไทย - จีนรุ่งเรืองอย่างยิ่งไว้ ที่นี่ได้ 
รีโนเวทมาจากท่าเรือ ‘ฮวย จุ่ง ล้ง’ ท่าเรือกลไฟของตระกูล “หวั่งหลี” ที่เป็นท่า
ส�าคญัส�าหรบัขนสนิค้าจากจนี อกีทัง้ยงัเป็นท่าเทยีบหลกัของชาวจนีผูอ้พยพมายงั
ประเทศไทยด้วย ในการบูรณะท่าน้ีให้เป็น ล้ง 1919 นั้นไม่ได้เปลี่ยนแปลงราย
ละเอียดและรูปแบบการก่อสร้างหลายจุดส�าคัญ เช่น เราจะได้เห็นสถาปัตยกรรม
ส�าคัญแบบจีนดั้งเดิม อย่างศาลเจ้าแม่หม่าโจ้วที่มีอายุกว่า 180 ปี อันเป็นสิ่งยึด
เหนี่ยวของชาวจีนในแผ่นดินไทย มีอาคารไม้ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
อาคาร มีภาพวาดและของตกแต่งที่แทบจะคงรายละเอียดไว้เหมือนเดิมทุก
กระเบียดนิ้ว บอกเลยว่าเราจะได้เห็นประวัติศาสตร์ที่ ‘สมบูรณ์’ มากยิ่งขึ้น 

ไม่เพยีงแต่ล้ง 1919 จะพาทกุคนย้อนกลบัไปดืม่ด�า่บรรยากาศและ
วัฒนธรรมของช่วงต้นรัตนโกสนิทร์  แต่ทีน่ีก่ลายเป็นอกีหนึง่ชอปปิง 
มอลล์และสถานที่พักผ่อนขนาดใหญ่ด้วย ภายในอาคารรูปแบบจีน
ดั้งเดิม มีร้านค้าหลากหลายให้คุณได้เลือกสรร ขณะเดียวกันก็เป็น
พื้นที่ส�าหรับปล่อยความคิดสร้างสรรค์ให้โลดแล่น ทั้งส่วนของร้าน
รวงที่บรรจุด้วยผลงานและสินค้าการออกแบบของศิลปินร่วมสมัย 
สินค้าแฟชั่น Co - Working Space ลานกิจกรรมกลางแจ้ง  
สนามหญ้า และสวนขนาดย่อมสีเขียวสดใส ร้านอาหาร -  ร้านกาแฟ
รสเยี่ยม ที่คุณจะนั่งจิบไปพร้อมกับชมวิวแม่น�้าเจ้าพระยา สวยงาม
ทัง้ในช่วงกลางวนัแดดจ้า หรอืจะโหยหายามค�า่คนืกไ็ม่ว่ากนั นอกจาก
นั้น หากโดยสารมาโดยเรือ ท่าเรือหวั่งหลีก็ถูกเปิดเพื่อใช้เป็นท่าเรือ 
‘เฉพาะ’ ส�าหรับเดินทางมายังล้ง 1919 แห่งนี้ประหนึ่งเทียบท่า 
ส่วนตัวเลยทีเดียว

 Address: 248, Chiang Mai road, Klongsan, Klongsan, Bangkok  | ข้อมูลเพ่ิมเติม: www.facebook.com/lhong1919/ LHONG 1919
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ช่างชุ่ย (Changchui) : คอมมูนิตี้แห่งแรงบันดาลใจ บนพื้นที่กว่า 11 ไร่ โดดเด่นที่สุด คือ
การออกแบบโดยผสานเอาความงดงามของศลิปะในอดีต หลากหลายรปูแบบ มาจดัวางใหมไ่ดอ้ยา่งลงตัว 
ตัง้แตเ่ครือ่งบินเหลก็ล�าใหญ ่ทีน่�ามารโีนเวทเปน็พพิธิภณัฑแ์ละเปดิเปน็บารไ์ปในตวั มาตัง้อยูใ่จกลางพืน้ที ่ 
ร้านรวงราวกับร้านค้าที่เราเคยเดินผ่านในย่านเก่าแก่สิบกว่าปีก่อน บรรยากาศยุควิคตอเรีย การใช้วัสดุ
แปลก ๆ  อยา่งเสาไฟฟา้เกา่และเหลก็มาเปน็หนึง่ในองคป์ระกอบในการออกแบบ เปน็ตน้ รวมทัง้ไดศ้ลิปนิ
ร่วมสมัยจากหลายแขนงมาท�าให้พื้นที่นี้กลายเป็นคอมมูนิตี้แห่งความคิดสร้างสรรค์อย่างแท้จริง อาคาร
ขนาดใหญ่สิบเอ็ดหลังสะท้อนมุมมองของศิลปินที่ออกแบบได้ลงตัว ที่เอื้อให้เราได้ทั้งเสพและปลดปล่อย
ความสุนทรียไปพร้อมกัน

คอนเซ็ปต์ของที่นี่มีทั้ง Eat, Shop และ Play 
และแต่ละตารางนิ้วในช่างชุ่ยนั้นแตกต่างโดดเด่น
ไม่ซ�้ากัน มีทั้งอาร์ต แกลอรี่ พิพิธภัณฑ์ของสะสม
ต่าง ๆ โรงภาพยนตร์ส่วนตัว ที่ทุกคนจะได้รับชม
บนจอเดยีวกนัแต่แยกหฟัูง ร้านหนงัสอื ร้านอาหาร 
และเครื่องด่ืมจ�านวนมาก ตกกลางคืนก็กลายเป็น
สถานที่แฮงเอาต์สุดคูลด้วย อีกทั้งยังเป็นพื้นท่ี
ส�าหรบัปล่อยของของคนแฟชัน่และสายครเีอทฟี มี
สนิค้ามากมายให้คณุเลอืกหยบิจบัตามรสนยิม หาก
คณุต้องการใช้เวลาว่างอย่างมคีอนเซป็ต์ เสรมิสร้าง
ไอเดียใหม่ ๆ แล้วล่ะก็ ที่นี่คือทางเลือกที่น่าสนใจ 
แต่ถึงจะเรียกตัวเองว่าเป็นพื้นท่ีส�าหรับคนรุ่นใหม ่
แต่การจับเอาบางส่วนของ ‘อดีต’ มาใช้ในการ
ออกแบบร่วม ก็เอื้อให้คนทุกยุคทุกสมัยได้เข้าไป
สัมผัสได้ในความรู้สึกที่ต่างไปอีกแบบ
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Changchui: The inspiring and inspired 
communitity mall covers an area of  11 rais. 
It is most notable for its designs that borrow 
various aesthetics from the past, from a big 
airplane that is renovated as a museum 
which also serves as a bar “Runway Bar”. 
The shops there look as if they were those 
old boutiques we used to walk past from 
decades ago. We can find the Victorian era 
ambience, the use of unusual materials like 
old electricity poles as part of the design. 
W i th  co l l abo r a t i on s  f r om many 
contemporary artists, the site is transformed 
into a community of creativity. 11 large - scale 
buildings reflect the ideas of artists who 
designed them, leading us to bask in their 
aesthetics as we enjoy and relax.

 This site contains a place to eat, shop, and play. 
Each square inch of the complex is unique and different 
from on another. There are art galleries, a museum, 
private theaters where people could see a film together 
but with separate headphones, bookshops and many 
restaurants. As night approaches, it becomes a cool  
hang - out spot as well as a gathering place for the 
fashionable and creative crowds. If you look for a place 
to inspire you while you spend your free time wandering 
around, this is one great choice. The complex might 
pride itself for being contemporary and for the new 
generation, but the nostalgia - inducing architectural 
designs are also alluring and welcoming for rest.

Address: 462 Sirindhorn road, Bang Plad, Bang Plad, Bangkok 10700 | http://www.changchuibangkok.com/CHANGCHUI
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ท่ามหาราช (Thamaharaj) : 
Riverside Walk ที่ตั้งอยู ่ริมแม่น�้าเจ้าพระยา  
บนเกาะรัตนโกสินทร์ อันเป็นจุดก�าเนิดของ
กรุงเทพมหานคร ก็ม่ันใจได้เลยว่าเราจะได้ดื่มด�า่
กับวิวที่สวยงาม และเต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ 
ของท่ามหาราช หนึ่งแลนด์มาร ์กส�าคัญของ
กรงุเทพมหานคร  คอนเซป็ต์ของทีน่ีค่อื Riverside  
Eatery, Urban Oasis, Art & Culture Market 
สถานที่ที่คุณจะได้กิน - ดื่ม - ชอป และท่องเที่ยว 
ในบรรยากาศเก่าแก่กลางเมอืงกรงุ ไปจนถงึเตม็อิม่
กับงานศิลปะและวัฒนธรรม โดยในการออกแบบ
ได้ใช้กลุ ่มอาคารพาณิชย์ที่มีอยู ่เดิม มารีโนเวท 
และตกแต่งเพิ่มเติมบางส่วนให้ดูเป็นไลฟ์สไตล์ที ่

หลากหลายและร่วมสมัยมากขึ้น 
ท่ามหาราชเป็นทัง้ชอปปิงและคอมมนูติีม้อลล์ 

สถานที่เชื่อมผู้คนหลากหลายวัย หลายเชื้อชาติ มี
ทั้งร้านเสื้อผ้า งานดีไซน์ สินค้าหัตถกรรมจากฝีมือ
คนไทย และอืน่ ๆ  ทีเ่ป็นเอกลกัษณ์อย่างไทย มร้ีาน
อาหารชื่อดังอร่อย ๆ และร้านนั่งชิล ๆ ริมแม่น�้า
เจ้าพระยา ที่ในยามค�่าคืนก็มีวิวที่ตื่นตา สวยงาม
ชวนผ่อนคลายไปอกีแบบ และทีข่าดไปคงแปลกคอื 
ร้านพระเครื่องโบราณ ซ่ึงเป็นเอกลักษณ์ส�าคัญที่
สืบทอดกันมาอย่างยาวนานของย่านนี้ ไปจนถึง 
สปาและการนวดแผนโบราณวิถีไทยท่ีช่วยให้คุณ
ผ่อนคลายได้เพิ่มเติมจากการพักผ่อนหย่อนใจ ณ 
ท่ามหาราชแห่งนี้ 

Thamaharaj A riverside walk on the  
Chao Phraya River, Rattanakosin Isle  
where Bangkok was founded guarantees  
a spectacular view filled with history. The 
concept is about a riverside eatery, an urban 
oasis, and an art & culture market. It is 
where you could enjoy your time eating, 
relaxing, and shopping in the old Bangkok 
ambience until you get your fill of art and 
culture. The site consists of renovated old 
shophouses with some decorations that 
bring a touch of the contemporary world.
 Thamaharaj is both a shopping and 
community mall that invites and connect 
people of various generations and nations. 
It houses many fashionable boutiques, 
design product shops, Thai handcraft stores, 
and many more that represent Thai 
characteristics. There are also famous 
restaurants and chill - out spots by the  
river where you can enjoy its picturesque 
view during the day and night. There is  
also a quintessentially Thai shop that  
sells Buddhist amulets, something that has 
been in the Thai culture and in this area 
for a very long time. Spas and Thai 
traditional massage salons are also there 
to welcome you at the Thamaharaj.

Address: 1/11 Tha Maharaj, Trok Mahathat , Maharaj Road, Praborrommaharachawang, 

Phranakorn, Bangkok 10200 | www.thamaharaj.com/
Thamaharaj
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