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ประเทศไทยในปจจุบันแทบจะไมไดสัมผัส
กับอากาศหนาวเย็นสักเทาไหรนักเลย ถึงแมจะ
เปนชวงฤดูหนาวก็ตาม จะเห็นไดวามีอุณหภูมิเพิ่ม
สูงขึ้น เมื่อเทียบกับเมื่อหลายสิบปกอน ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั้นไดสรางผลกระ
ทบในดานตาง ๆ รวมทั้งสามารถเกิดภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติที่มีความรุนแรงมากขึ้นตามมาดวย และ
ไมใชเฉพาะประเทศไทย แตยังเกิดขึ้นกับทั้งโลก 
ภาวะโลกรอนที่เผชิญอยูจึงเปนปญหาซึ่งทุกคน
ตองรวมกันแกไข  เพื่อรักษาอุณหภูมิโลกใหตํ่าลง

ประเทศไทยน้ันมีอัตราการปลอยกาซเรือน
กระจกเพียงไมถงึ  1  เปอรเซน็ตของอตัราการปลอย
ของทุกประเทศในโลก แตก็มีความตั้งใจและความ
พยายามอยางยิ่ง ในการรวมแกปญหาการเปลี่ยน
แปลงสภาพภูมิอากาศตามความตกลงปารีส   

EGAT MAGAZINE เปดศกัราชป 2561 ฉบบันี้ 
ไดนําเรื่องราวการลดกาซเรือนกระจกของไทย
ในเวทีระดับโลก ความรวมมือของนานาประเทศ 
แนวโนมและทิศทางของการตอสูกับปญหาโลก
รอนที่นาจะเปนไปไดดวยดี นอกจากนี้ยังสามารถ
ติดตามสาระความรูอื่น ๆ ที่หลากหลายไดภายใน
เลมดวย  

JANUARY - MARCH 2018

Thailand  nowadays hardly experiences cold 
weather even in the “winter” season as 
temperature is rising in the way unfelt 
decades ago. The climate change has 
spurred a number of consequential impacts 
including more severe natural disasters 
which happen not only here in Thailand but 
anywhere in the world. The global warming 
is indeed a global problem which needs to 
be tackled by each and every one of us in 
order to prevent temperature soaring.
 While Thailand’s carbon dioxide 
emissions represent less than 1% of the 
world’s total, the Kingdom is determined 
and has strived to play its part in stemming 
the climate change in accordance with the 
Paris Agreement.
  EGAT Magazine starts 2018 by highlighting 
Thailand’s participation in the global 
campaign to reduce excessive greenhouse 
gas (GHG) emissions, the international 
cooperation, trends and the battle against 
global warming in the most feasible means. 
There are other interesting features and 
educational articles as well in this issue. 
Enjoy reading!
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เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2561 การไฟฟาฝาย
ผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) จัดกิจกรรมเนื่องใน
วันเด็กแหงชาติประจําป 2561 ภายใตแนวคิด 
“เด็กไทยสรางสรรค กาวทันเทคโนโลยี 4.0” 
ภายในงานเต็มไปดวยความสนุกสนานครึกครื้น มี
เด็กและเยาวชนใหความสนใจเขารวมงานเปน 
จํานวนมาก ณ ศูนยกีฬากําธน สินธวานนท 
สํานักงานใหญ กฟผ. โดยสําหรับกิจกรรมเดนของ
งานในปนี้ คือ “เปดโลกพลังงานไฟฟา” ซึ่งเปน
กิจกรรมที่เปดโอกาสใหเด็กและเยาวชนนั่งรถบัส
ไฟฟาของ กฟผ. ชมนวัตกรรมพลังงานแหงอนาคต
ที่โรงไฟฟาพระนครเหนือ แหลงผลิตไฟฟาอันเปน
ปจจัยพื้นฐานในการใชชีวิตประจําวัน

EGAT SHOWERS 
CHILDREN WITH PRESENTS 
ON CHILDREN’S DAY 2018
On January 13, 2018, the Energy Generating  
Authority of Thailand (EGAT) has played 
host to an event celebrating 2018’s 
Children’s Day under the concept “Thai 
Children: Creative and Tech-savvy 4.0” 
at the Kamthon Sinthavananda Stadium, 
EGAT headquarters. The event caught 
the public’s attention and drew in a large 
number of participants with its key activity 
“Discover Electricity” that welcomed all 
the children to board the EGAT’s electric 
buses to witness the innovations of power 
generating at the North Bangkok Power 
Plant - the place that plays a key role 
in supplying them with the energy that 
revolves their daily lives.

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมมอบความ
สนุกสนานรวมท้ังสอดแทรกสาระความรูผาน
กจิกรรมตาง ๆ ใหเดก็และเยาวชนอยางเตม็ที ่อาทิ 
กิจกรรมซุมพระบิดาแหงการพัฒนาพลังงานไทย 
การประกวดวาดภาพระบายสี การประกวดรอง
เพลง เคกหรรษาพาสนุก กิจกรรมปาเปาและ
บังคับวิทยุ ซุมถายรูปที่ระลึก โซนสนุกเพื่อสุขภาพ 
ทั้งนี้ยังมีซุมอาหาร บริการขาวกลอง ไขเจยีวสูตร
เดด็ของ กฟผ. ไอศกรีม ขนมหวานหลากหลาย
ชนิดสําหรับแจกใหเด็กและผูปกครองไดอิ่มทอง
ตลอดทั้งงาน

 กฟผ. จัดใหญ 
มอบความสุขแจก
ของขวัญเต็มที่
ในงานวันเด็กป 2561

T he event also provided many other 
fun activities for the participating children 
as well as giving them some knowledge. 
T hese activities included an exhibition 
t ent commemorating Thailand’s Father of 
Development in Energy, painting and singing 
c ontests, the Joyous Cakes, darts games, 
radio controller toys, a photography spot, 
the Health and Fun zone. Moreover, there 
w as a food tent that handed out lunch 
b oxes of EGAT’s own special rice with 
omelette along with ice-cream and various 
other desserts to the participants - children 
and parents alike throughout the day.
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EGAT LIFTS THE FIRST COLUMN 
OF THE SOUTH BANGKOK 
POWER PLANT REPLACEMENT 
PROJECT - PHASE I (SBRP1) 
TO STRENGTHEN THE POWER 
SYSTEM SECURITY IN THE 
METROPOLITAN AREA
Mr. Kodshayut Boriboonchatuporn, Deputy 
Governor - Power Plant Development presided 
over the SBRP1 rst column lifting ceremony, at 
the South Bangkok Power Plant, Muang District, 
Samutprakarn Province on January 23, 2018.

The project is part of the Thailand Power 
Development Plan 2015 - 2036 to replace 
the power generating capacity of the South 
Bangkok thermal power plants unit 1 - 5 that 
will be decommiss by the end of 2018. The 
n ew power plant is the Single Shaft 
C ombined Cycle Power Plant with the 
capacity of 1,234.3 megawatts, using natural 
g as as primary fuel and diesel as 
s upplementary fuel. It is constructed to 
support the growing needs of power as well 
a s the economic and industrial growth in 
B angkok and its vicinities. The region is 
e xperiencing a steady growth in its 
i mportance and its need for power thus 
necessitating EGAT to ensure its stability as 
well as technological efciency in terms of 
power generation that does not affect the 
cost and is friendly to the society, community 
and environment.

T he project’s commercial operation 
date is set to begin in December 2019.

นายกฎชยตุม บรบิรูณจตพุร รองผูวาพฒันาโรงไฟฟา การไฟฟาฝายผลติแหงประเทศไทย  (กฟผ.) 
เปนประธานในพิธียกเสาเอกโครงการโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาพระนครใต ระยะที่ 1 ณ โรงไฟฟา
พ ระนครใต อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 โครงการดังกลาวถูก
บรรจุอยูในแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาของประเทศไทย พ.ศ. 2558 - 2579 (PDP 2015) เพื่อทดแทน
กําลังผลิตของโรงไฟฟาพลงัความรอนพระนครใต เคร่ืองที ่1 - 5 ซึง่มกีาํหนดปลดออกจากระบบทัง้หมด
ในป 2561 โรงไฟฟาใหมนี้ เปนโรงไฟฟาพลังความรอนรวมแบบเพลาเดียว มีขนาดกําลังผลิตสุทธิ 
1,234.3 เมกะวัตต ใชกาซธรรมชาติเปนเช้ือเพลิงหลักในการผลิตไฟฟา และนํ้ามันดเีซลเปนเชือ้เพลงิ
สาํรอง สรางขึน้เพือ่สนองความตองการใชไฟฟาและการเตบิโตทางดานเศรษฐกจิและอุตสาหกรรมใน
เขตนครหลวง ทั้งกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งเปนศูนยกลางความตองการไฟฟาของประเทศทีม่คีวาม
สาํคัญและมกีารเตบิโตเพิม่ขึน้อยางตอเน่ือง เปนการเสรมิความมัน่คงระบบไฟฟาใหมเีสถยีรภาพเพิม่ขึน้ 
และพรอมจายไฟฟาไดทกุชวงเวลา โดยใชเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ไมกระทบตนทุนคาไฟฟา 
เปนมิตรกับสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม ทั้งนี้ไดมีกาํหนดจายไฟฟาเชิงพาณชิย (Commercial 
Operation Date : COD) ในเดอืนธนัวาคม 2562

ยกเสาเอกโครงการ
โรงไฟฟาทดแทน    
โรงไฟฟาพระนครใต  
ระยะที่ 1 
เสริมความมั่นคงระบบ
ไฟฟาเขตนครหลวง 



On January 28, 2018, Mr. Kornrasit 
Pakchotanon, Governor of the Electricity 
Generating Authority of Thailand (EGAT) was 
presented with the CEO THAILAND AWARDS 
2018 and the AEC TOP - CEO AWARDS 2018 
along with Mr. Worawit Raveenipapong, 
Director of the Northeast Hydro Power Plant 
and Mrs. Yaowalak Hotaravaranont, former 
EGAT executive who also received the CEO 
THAILAND AWARDS for implementing the 
Sirindhorn Dam Model Project in Ubon 
Ratchathani Province that emphasised a 
sustainable relationship between the 
government body and the community. 

The  CEO THAILAND AWARDS 2018 and 
AEC TOP - CEO AWARDS 2018 ceremony 
was presided over by M.L. Panadda Diskul, 
Assistant Minister Attached to the Prime 
Minister’s Ofce and was hosted by the 
Broadcaster and Jounalist’s Assembly of 
Thailand at the Chulabhorn Research 
Institute Convention Center, Vibhavadi-
Rangsit Road, Bangkok.

ผูวาการ กฟผ. ควารางวัลผูบริหารแหงป
และนักพัฒนาดีเดน ระดับอาเซียน จาก สว.นท.

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2561 นายกรศิษฏ ภัคโชตานนท ผูวาการการไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย (กฟผ.) ขึ้นรับรางวัล “CEO THAILAND AWARDS 2018” หรือรางวัลผูบริหารแหงป 
ดานการสงเสริมและพัฒนาองคกร (ภาครัฐ) และรางวัล “AEC TOP – CEO AWARDS 2018” หรือ
นักพัฒนาดีเดน 2561 ระดับอาเซียน พรอมดวย นายวรวิทย รวีนิภาพงศ ผูอํานวยการโรงไฟฟาพลังนํ้า
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ นางเยาวลักษณ โหตรภวานนท อดีตผูบริหาร กฟผ. ขึ้นรับรางวัล “CEO 
THAILAND AWARDS 2018” ในดานการสงเสริมและพัฒนาองคกร (ภาครัฐ) ดวยเชนกัน จากการ
ขับเคลื่อนโครงการเขื่อนสิรินธรโมเดล จังหวัดอุบลราชธานี ตามหลัก “เขาใจ เขาถึง และพัฒนา” ตอกยํ้า
การพัฒนาองคการคูสังคมและชุมชนอยางยั่งยืน โดยไดรับเกียรติจาก หมอมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผูชวย
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานในพิธีเปนผูมอบรางวัล ในงานประกาศรางวัล 
“CEO THAILAND AWARDS 2018” ผูบริหารแหงป 2561 และ “AEC TOP – CEO AWARDS 2018” 
นักพัฒนาดีเดน 2561 ระดับอาเซียน ซึ่งจัดขึ้นโดยสมัชชานักจัดรายการขาววิทยุโทรทัศนหนังสือพิมพ
แหงประเทศไทย (สว.นท.) ณ ศูนยประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ 

EGAT GOVERNOR 
RECEIVES CEO 
THAILAND AWARDS 2018 
and AEC TOP - CEO 
AWARDS 2018
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เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 นายกรศิษฏ ภัคโชตานนท ผูวาการการไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย (กฟผ.) เปนประธานเปดตวัการประชาสมัพนัธโครงการเสือ้ผาเบอร 5 ณ ลานพารคพารากอน 
ศนูยการคาสยามพารากอน ในการมุงเปารณรงคใหคนไทยหนัมาใชเสือ้ผาเบอร 5 จาํนวน 1,700,000 ตวั 
โดยคาดวาจะสามารถลดพลังงานไฟฟาไดกวา 7 ลานหนวยตอป หรือ 28 ลานบาท และลดการปลอย
กาซคารบอนไดออกไซด 3,600 ตันตอป พรอมเดินหนาขอความรวมมือจากหนวยงานพันธมิตร ตัดเย็บ
เครื่องแบบ และชุดนักเรียน นักศึกษา ดวยเสื้อผาเบอร 5    
 สําหรับเสื้อผาเบอร 5 นั้น เปนเสื้อผาที่ผานมาตรฐานการทดสอบ Cool Mode และมาตรฐานความ
เรียบ รวมถึงเกณฑและขอกําหนดโครงการฯ โดยตองปลอดภัยตอสุขภาพผูสวมใส ถายเทความรอนได
ดี มีความเรียบไมตองรีดหรือรีดเพียงเล็กนอย ซึ่งในปจจุบันไดมีบริษัทผูประกอบการที่ผานการทดสอบ
เสื้อผาเบอร 5 แลว จํานวน 7 บริษัท 11 เครื่องหมายการคา ไดแก บริษัท เกียรติสวัสดิเ์ท็กไทล จาํกดั 
บรษิทั เทก็ซไทล แกลลอรี ่จาํกดั บรษิทั ธนลูกัษณ จาํกดั (มหาชน) บรษิทั ไทยวาโก จํากัด (มหาชน) บริษัท 
ประชาอาภรณ จํากัด (มหาชน) บริษัท ยูไนเต็ด เท็กซไทลมิลส จํากัด และบริษัท แอลฟาโปรเซสซิ่ง 
จํากัด ซึ่งสินคาจะวางจําหนายในหางสรรพสินคาชั้นนํา และรานคาทั่วประเทศ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

On January, 31, 2018, Mr. Kornrasit 
Pakchotanon, the Governor Electricity 
Generating Authority of Thailand (EGAT) 
presided over the event launching the 
Label No. 5 Shirts at Park Paragon, Siam 
Paragon Department Store as a campaign 
to promote the use of 1,700,000 shirts with 
Label No. 5 that EGAT estimated would 
save more than 7,000,000 electricity units 
equalling 28,000,000 baht yearly. These 
shirts would also reduce 3,600 tons of 
carbon dioxide emissions annually. EGAT 
also hopes to receive cooperation from its 
allies to integrate the  Label No. 5 Shirts as 
their uniforms and the school uniforms.

กฟผ.เดินหนา
เปดตัวเส้ือผาเบอร 5
มุงหวังกระตุนคนไทย
รวมประหยัดพลังงาน 

The Label No. 5 Shirts denes garments 
that have already passed the Cool Mode 
tests. They are also up to a high standard in 
terms of their wrinkle - free qualities thus 
reducing the necessity to iron as well as 
those of safety and the abilities to dissipate 
heat and the air circulation. As of now, 7 
companies and 11 trademarks have already 
passed the Label No. 5 Shirts standards; 
Kaitsawat Textile Co., Ltd., Textile Gallery 
Co., Ltd., Thanulux PLC., Thai Wacoal PLC., 
People’s Garment Plc., United Textile Mill 
Co., Ltd., and Alfa Processing Co., Ltd. Their 
products are already on sale in leading 
department stores throughout the country.

EGAT LAUNCHS “LABEL NO. 5 SHIRTS” AIMING TO 
STIMULATE THE THAIS TO SAVE ENERGY
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เครือขายคนเทพาฯ 
แสดงจุดยืน
ขอสนับสนุนใหเดินหนา
โรงไฟฟาถานหินเทพาฯ

THE CITIZENS OF THEPA MAKE A STANCE TO SUPPORT 
THE THEPA COAL POWER PLANT PROJECT

เมื่อวนัที ่5 กมุภาพนัธ 2561 เครอืขายคนเทพาเพือ่การพฒันาอยางยัง่ยนืกวา 100 คน นาํโดย 
นายหลี  สาเมาะ ประธานเครือขายฯ ไดยื่นหนังสือตอ พลเอกประยุทธ  จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
โดยมีนายพันศักด์ิ เจริญ ผูอํานวยการสวนประสานมวลชนและองคกรประชาชน (สปอ.) สํานัก
นายกรัฐมนตรี เปนผูแทนรับมอบ ณ  สํานักนายกรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล จากนั้นไดเดินทางตอไป
ยงักระทรวงพลงังาน เพือ่ยืน่หนงัสอืตอรฐัมนตรีวาการกระทรวงพลงังาน โดยมนีายธรีะศกัดิ ์จรสัศรวีิ
สษิฐ ผูชวยปลัดกระทรวงฯ เปนผูแทนรับมอบ

การยื่นหนังสือตอรัฐบาลในครั้งนี้ เปนการแสดงจุดยืนความตองการใหมีโรงไฟฟาถานหินเทพา
เกิดขึ้นในพื้นที่ และไมเห็นดวยที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานจะใหชะลอโครงการไปอีก 3 ป 
โดยมองวา หากมีโรงไฟฟาจะทําใหภาคใตมีความม่ันคงดานพลังงานและความเจริญในพื้นท่ี โดยมี
ขอเรียกรองดังนี้ 1) ขอใหบรรจุโรงไฟฟาถานหินเทพาฯ ไวในแผนหลักของแผน PDP ใหมเหมือน
เดิม 2) ขอใหมีการเรงรัดดําเนินการพิจารณาผลการศึกษา EHIA ทั้งของโรงไฟฟาและทาเทียบเรือ
ใหเปนไปตามขั้นตอน และอนุมัติใหโครงการโรงไฟฟาถานหินเทพาเดินหนาโดยเร็วตอไป 3) ขอให
รบัฟงเสยีงสวนใหญทีส่นบัสนนุอยางมีเหตมุผีลดวยหลกัการประชาธปิไตย มากกวาการรับฟงเสียง
คัดคานสวนนอยที่ถูกชักนําและครอบงําจากกลุมกรีนพีซ และ NGOs ภายนอกพ้ืนที่ 4) ชาวเทพา
พรอมใหความรวมมือและชวยเหลือรัฐบาลและ กฟผ. ในการแกไขปญหาความขัดแยงตาง ๆ ใน
พื้นที่ใหหมดไป

On February 5, 2018, more than a hundred 
members of the Thepa Network for Sustainable 
Development leaded by Mr. Lee Samo, 
President of the Network, presented a petition 
to Thailand’s Prime Minister General Prayuth 
Chan - ocha. Mr. Pansak Charoen, the Director 
of the Public Service Center, received it on 
behalf of the Prime Minister, at the Prime 
Minister’s Ofce. Mr. Pansak Charoen then went 
to the Ministry of Energy to deliver the petition 
to Mr. Theerasak Charassrivisist, Assistant 
Permanent Secretary of the Ministry of Energy.

This petition is their stance in supporting 
the construction of the coal power plant in the 
area and to state their disagreement of the 
Minister of Energy’s 3 - year postponement of 
the power plant’s construction. The Network 

believes that the existence of the power plant will 
bring the energy stability and prosperity to the 
southern region. The network’s demands 
include 1) The Thepa coal power plant project 
shall remain in the new Power Development 
Plan as before, 2) The study and consideration 
of the EHIA shall be rushed for both of the coal 
power plant and the port, leading to a prompt 
authorization of the power plant’s construction, 
3) The government democratically shall 
listen to the majority with reasonings rather 
than the minority that is inuenced by the 
Green Peace and the NGOs outside the area, 
4) The Thepa community will be ready to 
cooperate with the Government and the 
Electricity Generating Authority of Thailand 
to resolve all conicts in the area.
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CLIMA
กฟผ.ลดกาซเรือนกระจก 
ขอรวมดูแลโลกใบนี้ ไปดวยกัน

THAILAND

POLICY
CHANGE

S P E C I A L  S T O R Y
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THERE ARE NOT 
SO MANY 
INTERNATIONAL 
CONFERENCES 
WHOSE AGENDAS 
HAVE AN IMPACT 
ON EACH AND 
EVERY HUMAN 
BEING.

ประเทศไทยมีอตัราการปลอยกาซเรอืนกระจก
อยู ประมาณรอยละ 0.8 ของอัตราการปลอย
ของทุกประเทศในโลก คิดเปนอันดับที่ 22 ของ
โลก สวนประเทศที่ปลอยกาซเรือนกระจกมาก
ที่สุด ไดแก จีน รองลงมาคือ สหรัฐอเมริกา โดย
ทั้งสองประเทศมีปริมาณการปลอยกาซเรือน
กระจกรวมกันกวารอยละ 40 ของอตัราการปลอย
ของทุกประเทศในโลก ถึงแมวาประเทศไทยจะมี
ปรมิาณการปลอยกาซดงักลาวเพียงนอยนดิ แตใน
ฐานะท่ีประเทศไทยไดใหสตัยาบันเขารวมเปนรฐัภาคี
อนสุญัญาฯ จงึรวมเปนสวนหนึง่ในการแกไขปญหา
ดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อดูแล
รกัษาโลกใบนีใ้หสวยงามสงตอไปยงัรุนลกูรุนหลาน
ของเราสบืไป

“ก าร ประชุมรัฐภาคีอนุสัญญา
สหประชาชาตวิาดวยการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิ
อากาศ หรอื COP” คอืการประชมุทีผู่คนจากทัว่
ทุกมุมโลกจะมารวมกันเพื่อเจรจาแกปญหาโลก
รอน อนัเกิดจากการปลอยกาซเรอืนกระจก จาก
ทุกกิจกรรมของมนุษยซึ่งสงผลกระทบตอโลกของ
เรา ดงัจะเหน็ไดจากการทีโ่ลกตองเผชญิตอสภาพ
ภูมิอากาศแบบสุดขั้วอันเกิดบอยครั้ง และภัย
ธรรมชาตทิีท่วคีวามรุนแรงมากขึน้ นอกจากนีก้าร
เพ่ิมขึน้ของอุณหภูมยิงัอาจสงผลใหผลผลิตทางการ
เกษตรตกตํา่ คกุคามแหลงนํา้ของประชาชนนบัลาน 
ทาํลายความมัน่คงทางอาหารในระดบัโลก นํา้แข็ง
ขัว้โลกท่ีกาํลงัละลายก็เปล่ียนแปลงพฤติกรรมและ
ถิน่ทีอ่ยูอาศยัของสตัวทะเล สตัวและพชืเริม่อพยพ
สูพืน้ทีแ่หงใหม เพิม่โอกาสในการเกดิโรคชนดิใหม
ทีอ่าจเปนภยัตอมนษุย 

มีเพียงไมกี่การประชุมใน
ประวัติศาสตรที่จะสง
ผลกระทบตอทุกคนทั่วโลก 
และน่ีคือหนึ่งในงานประชุมนั้น

S P E C I A L  S T O R Y
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EGAT ASSUMES PRO-ACTIVE ROLE 
IN MITIGATING GREENHOUSE 
GAS EMISSIONS

China and the United States being at the 
top with a combined share of 40%. 

Though its share is relatively small, the 
Kingdom has ratied the global agreement 
to stop the climate change as part a 
concerted effort to preserve the earth for 
the next generation.

“The United Nations Climate Change 
Conference, often referred to as COP”, 
stands out as one of such as leaders of 
governments, organizations, agencies, and 
parties concerned from around the world 
gather yearly to tackle the pressing issues 
relating to the global warming. This is a 
subject resulting from excessive global 
greenhouse gas (GHG) emissions arising from 
growing human activities. Extreme climate 
change has ensued more often, and natural 
disasters have grown in intensity. 

The rise in temperature affects crop 
production, threatens water resources, 
impacts the world’s food security, puts 
the Arct ic sea ice in a precar ious 
position, causes the migration of ora 
and fauna from their habitats and thus 
giving rise to the development of new 
diseases.

Thailand’s share of GHG emissions 
stands at about 0.8% of the world’s total, 
and ranks 22nd in the global list that sees 
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เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2558 โดยมีเปาหมายหลัก 
3 ประการ ไดแก 1) ควบคุมการเพ่ิมขึน้ของอุณหภูมิ
เฉล่ียของโลกใหตํ่ากวา 2 องศาเซลเซียส และ
พยายามควบคมุการเพ่ิมขึน้ของอณุหภมูเิฉลีย่ไมให
เกิน 1.5 องศาเซลเซียส เมื่อเทียบกับยุคกอน
อุตสาหกรรม  2) เพิ่มขีดความสามารถในการปรับ
ตัวตอผลกระทบในทางลบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ และการสงเสริมการสรางภูมิ
ตานทานตอสภาพภมูอิากาศ โดยไมกระทบตอการ
ผลิตอาหาร และ 3) ทําใหเกิดเงินทุนหมุนเวียนท่ี
สอดคลองกบัการดาํเนนิการเพือ่นาํไปสูการพฒันา
ที่ปลอยกาซเรือนกระจกต่ํา นอกจากน้ียังขอให
ประเทศกําลังพัฒนาแสดงเจตจํานงการมีสวนรวม
ลดกาซเรือนกระจกและดําเนินการดานการ
เปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ที่เรียกกันวา 
Nationally Determined Contributions: 
NDCs

การลดกาซเรือนกระจกใน
เวทีระดับโลก
การประชมุรฐัภาคอีนสุญัญาสหประชาชาตวิาดวย
การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ หรอื COP เรยีก
ไดวาเปนการประชุมสดุยอดดานการเจรจาลดโลก
รอน มผีูนาํจากประเทศตาง ๆ กวา 200 ประเทศ
ทัว่โลก รวมถงึประเทศไทยเขารวม ซึง่การประชุม
ดงักลาวจดัขึน้เปนประจาํทกุป โดยในปทีผ่านมา 
ไดจดัขึน้เมือ่วนัที ่6 – 17 พฤศจกิายน 2560 ณ 
กรุงบอนน สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี นับเปน
สมยัที ่23 (COP 23) โดยมปีระเทศฟจเิปนเจาภาพ
จดัการประชมุ

เรื่องท่ีถูกยกมาเจรจาในการประชมุคร้ังน้ียอม
หนีไมพน “ความตกลงปารีส” หรือ ที่เราเรียกกัน
ติดปากวา “Paris Agreement” จุดเปลี่ยนสําคัญ
ทีส่งสญัญาณตอการกาํหนดทศิทางการพัฒนาของ
โลกในการรวมกันแกไขปญหาภาวะโลกรอนของ
ประเทศตาง ๆ เปนความตกลงที่เกิดขึ้น หลังจาก
ที่ประชุม COP 21 ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส 

S P E C I A L  S T O R Y
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The Conference of the Parties (COP) to 
the 1992 United Nations Framework 
Convention on Climate Change can be 
regarded as the world summit of its kind 
as leaders from nearly 200 countries 
around the world including Thailand 
taking part. The 23rd session of COP took 
place on November 6 - 17, 2017 in Bonn, 
Germany and hosted by Fiji.

The focal point of the Bonn forum 
centered on the Paris Agreement, recognized 
as a turning point in charting the direction 
for limiting the global temperature increase.

At the COP 21, held in Paris, France between 
November 30 and December 12, 2015, three 

main goals were endorsed. They are: 
• Keeping global temperature rises to 

below  2 degree Celsius or even 1.5 degree 
Celsius if possible by 2100 compared to the
pre - industrial era

• Raising the capability to adjust one - self to 
the negative impacts arising from the global 
warming and boosting immunity against climate 
change without affecting food production

• Encouraging capital investment that 
leads to low - carbon development while 
calling for developing countries to set a 
target for emissions reduction or limitation, 
through the “Nationally determined 
contribution” or “NDC” voluntarily

NAMAs
December 29, 2014

2014 
By 2020, Thailand 
voluntary pledged 7-20% 
emissions reduction 
compared to Business  
as Usual (BAU) in the 
energy and transport 
sectors.

STEMMING GHG 
ON GLOBAL STAGE

2015
By 2030, Thailand 
aims to reduce GHG 
by 20-25% from BAU 
scenario

INDC
October 1, 2015

2015 
Thailand Climate 

Change Master Plan
2015-2050

Capacity 
Building

Mitigation

Adap-
tation



2016
September 21, 2016, 
Thailand ratified the 
Paris Agreement

2015
Paris Agreement 

was adopted

UNFCCC 
Parties 
Global GHG 
Emissions (%)

November 4, 2016 
Paris Agreement  
entered into force
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ในป 2557 ประเทศไทยโดยรัฐมนตรีกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในขณะนั้น 
พล.อ. ดาวพงษ รัตนสุวรรณ ไดเปนผูแทนของ
ประเทศ แสดงเจตจํานงการลดกาซเรือนกระจก
ที่ เหมาะสมสําหรับประเทศไทย (Thailand 
Nationally Appropriate mitigation Action: 
Thailand NAMA) ตอที่ประชุมรัฐภาคีอนุ
สัญญาฯ สมัยที่ 20 (COP 20) เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 
2557 โดยแถลงวาประเทศไทยจะดําเนินการลด
กาซเรือนกระจกในภาคพลังงานและภาคขนสง 
รอยละ 7-20 เม่ือเทียบกับระดับการปลอยกาซ

เรือนกระจกจากการดําเนินงานตามปกติ หรือ 
BAU (Business as Usual) ในป 2563

ตอมาในป 2558 ในการประชุม COP 21 พล.อ. 
ประยทุธ จนัทรโอชา นายกรฐัมนตร ีไดใหถอยแถลง
เจตจํานงการลดกาซเรือนกระจกของประเทศไทย
ภายหลงัป 2563 หรอื การลดกาซเรือนกระจกอยาง
มุงมั่นของประเทศ (Nationally Determined 
Contributions: NDCs) โดยประเทศไทยจะดําเนนิ
การลดกาซเรือนกระจกในทุกภาคเศรษฐกิจ 
(Economy Wide) รอยละ 20 - 25 ประมาณ 111 
- 139 ลานตนัคารบอนไดออกไซดเทยีบเทา ป 2573

On December 9, 2014, General Dapong 
Ratanasuwan, the then Minister of Natural 
Resources and Environment, represented 
Thailand to present Thailand Nationally 
Appropriate Mitigation Action, or Thailand 
NAMA, to the COP 20.

The action plan detailed Thailand’s 
effort to reduce GHG in the energy and 
transportation sectors by 7-20% as 
compared to the “Business as Usual” (BAU) 
levels in 2029.

At the subsequent COP 21, Prime 
Minister Prayut Chan-ocha expressed 
Thailand’s intention to cut back its GHG 
emissions under the NDC goal in all 
economic sectors by 20-25%, or 111-139 
million tons of carbon dioxide equivalent, 
in 2030.

To ensure that Thailand’s GHG reduction 
is realized, the Ofce of Natural Resources 
and Environmental Policy and Planning, was 
entrusted to serve as a national focal point 
to prepare the master plan for dealing with 
the climate change in the period spanning 
from 2015 to 2050.

ประเทศไทยรวม
เปนสวนหน่ึงใน
การลดโลกรอน

THAILAND’S 
PARTICIPATION

2018
+ Thailand’s National  
    Adaptation plan
+ NDC Sectoral Action Plans

2017
NDC Roadmap 

on Mitigation was 
approved by the 

Cabinet
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The master plan creates a long - term 
framework for solving problems involved 
and in compliance with the commitments 
under the United Nations Framework 
Convention on Climate Change.

Furthermore, a roadmap to the GHG 
reduction during 2021 and 2030 will be 
drawn up in line with the national goals for 
all parties concerned to use as a reference.

Essentially, such a roadmap will serve 

to fulll Thailand’s target contained in the 
NDCs — reducing overall GHG emissions by 
20.8%, or 115.6 million tons of carbon 
dioxide equivalents, by 2030. More 
specically, the GHG emissions in the 
energy and transport sectors will be 
stemmed by 20.4% (113 million tons); 
waste management by 0.3% (2 million tons) 
and industrial process by 0.1% (0.6 million 
tons).

2021
Nationally 
Determined 
Contributions (NDC)
Roadmap starts.

2020
End of NAMAs 

Implementation

ทัง้นี ้ เพ่ือใหการดําเนินงานลดกาซเรอืนกระจก
ของประเทศไทยเกดิขึน้อยางเปนรปูธรรม สาํนกังาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดลอม (สผ.) ไดรบัมอบหมายใหปฏบิตังิานใน
ฐานะของหนวยประสานงานกลางแหงชาตดิานการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (National Focal 
Point) โดยจดัทํา แผนแมบทรองรับการเปล่ียนแปลง
สภาพภมูอิากาศ พ.ศ. 2558 – 2593 เพือ่ใหประเทศ
มีกรอบแนวทางระยะยาวในการแกไขปญหาตาม
กรอบและพนัธกรณภีายใตอนสุญัญาสหประชาชาติ
วาดวยการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ และจดัทาํ
แผนทีน่าํทางการลดกาซเรอืนกระจกของประเทศ ป 
2564 - 2573 เพ่ือรองรบัเปาหมายการลดกาซเรอืน
กระจกของประเทศ อกีท้ังยงัเปนแนวทางใหหนวย

งานทุกภาคสวนในประเทศใชเปนกรอบในการพัฒนา
เร่ืองการลดการปลอยกาซเรอืนกระจกตอไป

สําหรับแผนท่ีนําทางการลดกาซเรือนกระจก
ของประเทศ ป 2564 - 2573  ไดวางเปาหมายไววา
ประเทศไทยจะดําเนินการลดกาซเรือนกระจกในทุก
ภาคสวน (Economy Wide) ตามทีป่ระกาศไวใน 
NDCs ใหไดรอยละ 20.8 คดิเปน 115.6 ลานตนั
คารบอนไดออกไซดเทยีบเทา ภายในป 2573 โดย
แบงเปน ภาคพลงังานและภาคขนสง รอยละ 20.4 
คดิเปน 113 ลานตนัคารบอนไดออกไซดเทยีบเทา  
ภาคการจัดการขยะ รอยละ 0.3 คดิเปน 2 ลานตนั
คารบอนไดออกไซดเทยีบเทา และกระบวนการทาง
อุตสาหกรรม รอยละ 0.1 คิดเปน 0.6 ลานตัน
คารบอนไดออกไซดเทยีบเทา 
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เพ่ือใหสอดคลองไปกับนโยบาย เปาหมายและ
ยทุธศาสตรของประเทศในการลดกาซเรือนกระจก
ตามทีไ่ดแสดงเจตจาํนงทีจ่ะลดกาซเรอืนกระจกใน
ภาคพลังงานและภาคขนสงลงรอยละ 7 - 20 ตาม 
NAMA กฟผ. ไดกําหนดใหการบริหารจัดการกาซ
เรือนกระจกเปนสวนหนึ่งของแผนยุทธศาสตรของ 
กฟผ. เพื่อเสริมสรางการเติบโตขององคกรอยาง
ยัง่ยนื พรอมทัง้จดัทาํแผนแมบทการบริหารจดัการ
กาซเรือนกระจกของ กฟผ. ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2559 
- 2563) นอกจากน้ียังไดจัดทําแผนระยะยาวการ
บริหารจัดการกาซเรือนกระจก กฟผ. (EGAT GHG 
Management Roadmap พ.ศ. 2561 - 2573) 
เพือ่กาํหนดแนวทางการดาํเนินงานใหสอดคลองกบั

 In response to Thailand NAMA commitments, 
the Electricity Generating Authority of 
Thailand (EGAT) has included GHG 
management as a crucial part of its strategy 
that strives to achieve sustainable growth.

A master plan for GHG management has 
been put in place at EGAT, with the initial 
5-year phase rolled out in 2016,  followed 
by a long - term roadmap that is due for 
implementation between 2018 and 2030 
to fall in line with the goal to trim GHG 
emissions by 20 - 25% at the end of the 
period.

In addition, EGAT has joined hands with 
Thailand Greenhouse Gas Management 
Organization (TGO) to come up with an 
evaluation of GHG emissions reduction under 
the Power Development Plan (PDP 2015).

EGAT has reckoned the potential in 
reducing GHG emissions from its system by 
4 million tons of CO

2
 equivalent in 2020.

กฟผ. ตั้งเปาชวยลดปริมาณ
กาซเรือนกระจกของประเทศ

เปาหมายการลดกาซเรือนกระจกลงรอยละ 20 – 25 
ตาม NDCs ซึ่งขณะนี้อยูระหวางรอการอนุมัติ โดย
คาดวาจะสามารถประกาศใชในป 2561 

นอกจากนี้ กฟผ. ยังไดรวมกับองคการบริหาร
จัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) พัฒนา
แนวทางการประเมินผลการลดกาซเรือนกระจก
ผลิตไฟฟา ภายใตแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาของ
ประเทศ (PDP 2015) ซึ่ง กฟผ. ไดประเมิน
ศักยภาพและตั้งเปาหมายการลดกาซเรือนกระจก
ลง 4 ลานตนัคารบอนไดออกไซดเทยีบเทาในป 2563 
ตามแผน NAMA โดยดําเนินงานลดกาซเรือน
กระจกตามมาตรการตาง ๆ   ดังนี้ 1) มาตรการการ
ผลติไฟฟาจากการใชพลงังานทดแทน (Renewable 

Energy) 2) มาตรการการผลิตไฟฟาจากโรงไฟฟา
เทคโนโลยีสะอาด (Clean Technology Power 
Plant) 3) มาตรการการเพ่ิมประสทิธิภาพการผลิต
ไฟฟา (Energy Efciency Improvement) และ 
4) มาตรการเกณฑมาตรฐานและติดฉลากอุปกรณ
เบอร 5 (Energy Efcient Labeling) ซึ่งผลจาก
การดําเนินงานลดกาซเรือนกระจกของ กฟผ. ใน
ป 2556 – 2559 กฟผ. สามารถลดกาซเรือน
กระจกได จํ านวน  422,553  3,229,064  
3 , 382 , 997  และ  3 , 959 , 171  ล  านตั น
คารบอนไดออกไซดเทียบเทา ตามลําดับ 

สาํหรบัการประชมุ COP 23 ทีผ่านมานัน้ กฟผ. 
ไดมีสวนรวมในการประชุมในฐานะผูแทนภาคการ

EGAT PLAYS ITS PART
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That would be achieved by means of 
boosting the prole of renewable energy; 
using clean technology power plants; 
undergoing energy efciency improvement 
programs; and applying the energy efcient 
labelling.

Vigorous implementation of these plans 
has enabled EGAT to cut back GHG 
emissions by 422,553 tons in 2013, 3.22 
million tons in 2014 and 3.38 million tons 
in 2015 and 3.95 million tons in 2016.

EGAT took par t  a t  COP 23 as 
representative of Thailand’s power 
generation sector and a core organization 
driving GHG emissions in the most meaning 

way. Mr. Kotchayut Buribunjatuporn, 
Deputy Governor for Power Plant 
Development, led the EGAT delegation to 
the conference in pursuit of GHG emissions 
reduction commitments. Meanwhile, EGAT, 
in collaboration with TGO and the Ofce 
of Climate Change Management and 
Coordination, hosted a seminar entitled 
“Moving towards Energy 4.0 for Climate 
Change Resolution.”

The forum presented a master plan to 
deal with the climate chansge while 
showcasing successful outcome of the 
action taken so far through a national 
pavilion.

ผลิตไฟฟาของประเทศ และเปนหนวยงานหลักที่
ดาํเนินการลดกาซเรือนกระจกอยางเปนรูปธรรมใน
ภาคผลิตไฟฟา โดยเขารวมประชุมเพื่อติดตาม
แนวทางการดําเนินงานที่ชัดเจนสําหรับ กฟผ. ใน
การท่ีจะชวยประเทศและโลกใบน้ีลดกาซเรือน
กระจก และรับมือตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ
อากาศ  นอกจากนี้ กฟผ. ยังไดจัดเสวนาในหัวขอ 
“Moving towards Energy 4.0 for Climate 
Change Resolution” รวมกบัหนวยงานทีร่วมกนั
ทํางานดานการจัดการกาซเรือนกระจก ไดแก 
สํานักประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ สผ. และ องคการบริหารจัดการกาซ
เรือนกระจก (องคกรมหาชน) เพื่อนําเสนอแผน
แมบทเพ่ือรองรบัการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 
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ผลสําเร็จของการดําเนินการลดกาซเรือนกระจก
ของ กฟผ. และการติดตามการลดกาซเรือนกระจก 
และการเสริมสร างศักยภาพ  ภายในศาลา
นิทรรศการของประเทศไทยสูสายตาชาวโลก
อีกดวย
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ดร. พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช ผูอํานวยการสํานักงาน
ประสานการจัดการการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิ
อากาศ สผ. ไดใหสัมภาษณในการประชุม COP 23 
ประเทศเยอรมนี เปดเผยวา ผลของการลดกาซ
เรือนกระจกของไทยปลาสุดคือ ป 2558 สามารถ
ลดปริมาณกาซเรือนกระจกลงได 40 ลานตัน
คารบอนไดออกไซดเทียบเทา คิดเปนรอยละ 11 
เพิ่มจากปกอนคือป 2557 ซึ่งอยูที่ 37 ลานตัน
คารบอนไดออกไซดเทยีบเทา ซึง่ก็มาจากความรวม
มือกันจากหลายภาคสวน หนึ่งในนั้นคือ กฟผ. ที่มี
มาตรการลดกาซเรอืนกระจกเพิม่มาอกี 2 มาตรการ
คอื มาตรการเกณฑมาตรฐานและติดฉลากอุปกรณ
เบอร 5 และ มาตรการผลิตไฟฟาจากโรงไฟฟา
เทคโนโลยีสะอาด ประกอบกับการเพ่ิมขึ้นของ
พลงังานทดแทน ทัง้หมดน้ีทาํใหสดัสวนการลดกาซ
เรือนกระจกของไทยเพิ่มขึ้น ซึ่งจะเปนรากฐาน
สําคัญท่ีจะมุงหนาไปสูการดําเนินงานภายใตแผน 
NDC และความตกลงปารีส สูเปาหมายท่ี 111 ลาน
ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา ในป 2573 

สาํหรับประเด็นทีห่ลายคนอาจกังวลใจวา แผน
พัฒนาโรงไฟฟาของไทย โดยเฉพาะโรงไฟฟา
ถานหินจะสวนทางหรือเกิดผลกระทบตอแผนการ
ลดกาซเรือนกระจกของประเทศหรือไม อยาก
ทาํความเขาใจวา ในความตกลงปารสีนัน้ มกีารเนน
ยํ้าในเรื่องขีดความสามารถของแตละประเทศใน
การดําเนินการลดกาซเรือนกระจกดวย ไมวาจะ
เปนสภาพเศรษฐกิจ สังคม ที่สําคัญการดําเนินงาน
ตองคํานึงถึงความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ
เปนหลัก ประเทศไทยและทุกประเทศก็เชนกัน 
ตองดําเนินการลดกาซกระจกควบคูกบัความม่ันคง
ทางพลงังาน สผ. ในฐานะหนวยประสานงานกลาง
ทีด่นูโยบายในภาพรวมเร่ืองการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และการลดกาซเรือนกระจกของ
ประเทศ ตองมองภาพรวมของประเทศ เพือ่กาํหนด
เปาหมายที่เราสามารถปฎิบัติการไดจริง และมี
ความทาทาย ทั้งยังสามารถยอมรับไดในเวทีโลก

Dr. Phirun Saiyasitpanich, Director of 
Cl imaite Change Management and 
Coordinat ion, said in an interview 
conducted at COP 23 in Germany that 
Thai land managed to reduce GHG 
emissions by 40 million tons in 2015, up 
from 37 million tons recorded in 2014. He 
said this was a result of cooperation by 
several parties including EGAT which rolled 
out two additional measures - the No - 5 
energy saving labelling and measures to 
boost power generation from clean 

technology, as well as the greater role 
played by renewable energy. All of these 
are making a worthwhile contribution to 
turn the NDC goal for reducing the 
emissions by 111 million tons in 2030 to 
reality.

For concerns that the development of 
power plants in Thailand, particularly coal 
red ones, may contravene with the GHG 
emissions reduction, it should be noted 
that the Paris Agreement clearly states that 
any attempt to stem GHG needs to take 

การลดกาซเรือนกระจกตอง
อยูภายใตขีดความสามารถที่
ประเทศจะทําได

GHG CUTBACK MUST BE WITHIN CAPABILITY
into consideration the energy security of 
one country as well. That means the 
reduction must be carried out in parallel 
with no threat to the security of energy 
supplies of a country.

“When it comes to achieve the GHG 
emissions cutback, we need to take a bird’s 
eye view with national interest being at the 
forefront.

“We need to set a target that is 
achievable, realistic, challenging, and 
acceptable by the world,” he noted.

2030
To achieve 
NDC pledge of 
20-25% GHG 
emission reduction 
from BAU

ดร. พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช 
Dr. Phirun Saiyasitpanich
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“พลังงานหมุนเวียน” มาแน 
แต “พลังงานฟอสซิล”
ยังคงมีบทบาทสําคัญ

A report from the International 
Renewable Energy Agency (IREA) 
states that electricity generated 
from renewable energy shows a 
tendency to be cheaper from that 
generated from fossil fuel. The 
development in new technologies 
as well as governmental supports 
from various countries have lessened 
the costs for renewable energy to 
a phenomenal level that they 
predict that in 2020 it could be 
cheaper than the costs of  the fossil 
fuel. Meanwhile, the US Energy 
Information Administration (EIA) 
predicts that natural gas would 
see the biggest growth in demand 
among other sources until 2040.

เรื่อง สุภร เหลืองกําจร | Story Suporn Leongkamchorn

รายงานท่ีจัดทําขึ้นโดยองคกรพลังงาน
หมุนเวียนนานาชาติ (International Re-
newable Energy Agency - IRENA) 
ระบุวาไฟฟาที่ผลิตจากพลังงานหมุนเวียน
มีแนวโนมราคาถูกกวาไฟฟาที่ผลิตไดจาก
เชื้อเพลิงฟอสซิล เนื่องจากมีการพัฒนา
เทคโนโลยี ประกอบกับการสงเสริมของ
รัฐบาลประเทศตาง ๆ และโครงการที่ได
รับการพัฒนาเปนรูปธรรม จนสงผลให
ตนทุนพลังงานหมุนเวียนของโลกลดตํ่า
ลงเปนประวัติการณ โดยในป 2563 อาจ
มีแนวโนมถูกกวาเชื้อเพลิงฟอสซิล ขณะที่
สํ านักบริหารสารสนเทศพลังงานของ
สหรัฐอเมริกา (US Energy Information 
Administration: EIA) คาดการณวา
เช้ือเพลิงที่จะมีความตองการใชเติบโต
มากที่สุดจนถึงป 2583 คือกาซธรรมชาติ

“RENEWABLE ENERGY” 
SURE IS COMING, BUT 
“FOSSIL FUEL” STILL 
RETAINS ITS SIGNIFICANCE
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ในรายงานของ IRENA ระบุวา ประเทศจีนมี
บทบาทสําคัญในการลดตนทุนพลังงานหมุนเวียน 
ของโลก โดยราคาขายไฟฟาที่ผลิตไดจากพลังงาน
หมุนเวียนตกลงจากประมาณ 0.43 เหรียญสหรัฐ
ตอวัตตในป 2559 เปน 0.3 เหรียญสหรัฐตอวัตต
ในป 2560 และในป 2560 นี้เองที่จีนมีกําลังผลิต
ติดตั้งของพลังงานแสงอาทิตยเพิ่มขึ้นเปน 52,830 
เมกะวัตต สงผลใหมีกําลังผลิตจากแสงอาทิตย
รวมทั้งหมด 130,250 เมกะวัตต คิดเปนสัดสวนใน
การผลิตไฟฟาของประเทศอยูรอยละ 7.3    

นอกจากนั้นจีนยังเพิ่มกําลังผลิตของพลังงาน
นํ้าอีก 12,800 เมกะวัตต และพลังความรอนอีก 
45,780 เมกะวัตต

ในป 2560 จนียงัไดพยายามลดการใชเชือ้เพลงิ
ฟอสซิลดวยการเพิ่มสถานีชารจรถไฟฟามากขึ้น
รอยละ 51 โดย IRENA ระบุวา ตนทุนพลังงาน
หมุนเวียนที่ตํ่าลงสงผลดีตออุตสาหกรรมยานยนต 
ไฟฟา เพราะสามารถชวยใหการกักเก็บพลังงาน
ไฟฟามีตนทุนลดลง

ในทางกลับกัน รายงานของ International 
Energy Outlook 2017 ซึ่งจัดทําโดย สํานัก
บริหารสารสนเทศพลังงานของสหรัฐอเมริกา (US 
Energy Information Administration: EIA) ได
คาดการณวาเช้ือเพลิงที่จะมีความตองการใชเพิ่ม
ขึ้นมากที่สุดจนถึงป 2583 คือกาซธรรมชาติ ซึ่งมี
อัตราการเติบโตรอยละ 43 สวนความตองการใช
ปโตรเลียมและเชื้อเพลิงเหลวชนิดอื่น ๆ จะเติบโต
ตอไป ในอัตรารอยละ 18 สําหรับความตองการใช
ถานหิน จะยังคงที่อยูในระดบัปจจบุนั คอืประมาณ 
160,000 ลานลานบีทยี ูโดยความตองการใชในจีน
จะลดลง แตในอินเดียจะเพิ่มขึ้น

พลังงานหมุนเวียน (นํ้า ลม แสงอาทิตย

The IRENA report states that China plays 
a pivotal role in the reduction of the 
costs of renewable energy. China saw 
the decreasing price of electricity 
generated from renewable energy from 
0.43 dollars/watt in 2016 to 0.3 dollars/
watt in 2017. It was in 2017 that China 
installed additional 52,830 MW solar 
power plants, bringing its total to 130,250 
MW, around 7.3% of it total power 
generation. China also added 12,800 MW 
of hydro as well as another 45,780 MW 
of thermal power.

At the same time in 2017, the report 
sees China’s attempt to reduce the usage 
of fossil fuel by constructing 51% more 
charging stations for electric cars around 
the country. The reduced costs of 
renewable energy help promote the 
electric car industry.

On the contrary, the International 
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พลังความรอนใตพิภพ และอื่น ๆ ) นั้นเปนแหลง
พลังงานที่มีความตองการใชเติบโตสูงสุด โดยลม 
แสงอาทิตยและกาซธรรมชาติ รวมกันแลวครอง
สัดสวนของการเปนแหลงพลังงานที่ใชผลิตไฟฟา
มากที่สุด ซึ่งในป 2583 พลังงานหมุนเวียนจะ
ครองสัดสวนการผลิตไฟฟาของโลกอยูที่รอยละ 
31 เปนสัดสวนที่เทากันกับถานหิน

จากรายงานทั้งสองชิ้นนั้นสะทอนใหเห็นวา 
แมตนทุนของ “พลังงานหมุนเวียน” จะมีแนว
โนมลดลงเรื่อย ๆ แต “พลังงานฟอสซิล” ก็ยัง
คงมีความสําคัญ และมีความตองการใชงานไม
ยิ่งหยอนไปกวากัน ดังนั้นการเลือกใชพลังงาน
ประเภทใดกต็ามจาํเปนตองพจิารณาใหเหมาะสม
สอดคลองกบัสภาพสงัคม รวมทัง้สภาพเศรษฐกจิ 
ณ ปจจุบัน และแนวโนมในอนาคตควบคูกันไป

IN THE REFERENCE CASE, RENEWABLES AND NATURAL GAS PROVIDE MUCH OF 
THE GROWTH IN ELECTRICITY GENERATION

ที่มา | Sources
+ EIA report projects fossil and nuclear fuels will provide 83% of total global energy in 2040 (https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=75d2e09e-c703- 419d-9e59-c0d56e1165f1)
+ International Energy Outlook 2017 (https://www.eia.gov/outlooks/ieo/pdf/0484(2017).pdf)
+ Renewable energy may be cheaper than fossil fuels by 2020 (https://www.engadget.com/2018/01/23/renewable-energy-may-be-cheaper-than-fossil-fuels-by-2020/)

Energy Outlook 2017 report by the US 
Energy Information Administration (EIA)
predicts that natural gas will see the 
biggest growth in demand until 2040 at 
43% growth rate. While the demand for 
petroleum and other liquid energy will 
still continue to rise at the rate of 18%, 
the demand for coal will stagnate at 
160,000 trillion BTU with the demand in 
China dropping but India rising.

Renewable energy will see the biggest 
growth in demand with wind and solar 

power as well as natural gas taking the 
majority as the most prominent sources for 
electricity generation. By 2040, the global 
use of renewable energy to generate 
electricity will equal that of coal at 31%.

The two reports show that although 
the cost of renewable energy is reducing, 
fossil fuel still retains its importance 
sharing the same demand. Therefore, it 
is vital to take into consideration the 
economic and social situations before 
choosing the types of energy.

จากรายงานอางอิง พลังงานหมุนเวียนและกาซธรรมชาติเปนแหลงพลังงานที่ใชผลิตไฟฟาเพิ่มมากขึ้น
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หากมองดูแบบเผิน ๆ การสงจาย
ไฟฟาจากโรงไฟฟาไปยังบานเรือน
ในแตละพื้นที่ซึ่งแลดูเหมือนวาจะ
งายดาย เพราะเห็นจากเสาไฟและ
สายไฟฟ  าหลากหลายรูปแบบที่
เ ช่ือมตอกันจากตนสายถึงปลาย
สายอยางเปนระเบียบ

EGAT’S INNOVATIVE SLING 
CRAWLER MAKES A 
DIFFERENCE IN HIGH-VOLTAGE 
LINE INSPECTION 
& MAINTENANCE

Supercially, the distribution 
of electricity supply from 
power plants to households 
looks fairly simple, with 
power lines hung neatly from 
one pole to another and 
another.

เรื่อง ชอผกา แกวเขียน | Story Chorphaka Kaewkhien

4 ลอไตสาย
ตัวชวยลดความเสี่ยง
ในการตรวจสายสงแรงสูง
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But the truth is, before the power supply 
is dispatched safely to consumers, there 
are several stages of task involved to 
complete the process. One of them is the 
inspection and maintenance of high-
voltage transmission lines — a work which 
many people may have come across but 
do not really know what they are doing up 
there.

In the world where technology is 
advancing unstoppably, more and more 
inventions are created. 

The Electricity Generating Authority of 
Thailand (EGAT) is always searching for new 
innovations in power generation and 
transmission. Though certain existing tools 
and components are still functioning 
efciently. EGAT believes that there can be 
tools to greatly facilitate the works and 
further minimize the risks involved. That 
gave birth to the “Four - Wheeled Sling 
Crawler” (FWSC), a brainchild of EGAT 
personnel, supporting “Thailand 4.0” Plan 
and heightening the security and reliability 
of power transmission.

The FWSC is a self - driven foldable facility 
developed for inspection and maintenance 
of 230-kV dual transmission lines.

Until now, such tasks have been 
performed by using three techniques — 

แต ในความเปนจริงแลว กวาจะมาเปนการ
สงจายไฟฟาที่ปลอดภัยถึงตัวผูรับได ยังมีขั้นตอน
สําคัญที่ขาดไมไดที่ทําใหระบบสงไฟฟาสมบูรณ
แบบ นั่นก็คือ “การตรวจและซอมบํารุงสายสง” 
ซึ่งเชื่อวาผูอานหลายทานอาจเคยพบเห็น แตคงไม
ทราบวาพวกเขากําลังทําอะไรกันอยูบนเสาไฟฟา
แรงสูงเหลานั้น

ในโลกท่ีเทคโนโลยีกาวไปอยางไมหยุดยั้ง กอ
กําเนิดเปนนวัตกรรมอยางหลากหลาย การไฟฟา
ฝายผลติแหงประเทศไทย (กฟผ.) กไ็มไดหยดุน่ิง แต
ยงัคิดคนสิง่ประดษิฐใหม ๆ เพือ่ใชในกระบวนการ
ผลติและกระบวนการสงไฟฟา แมวาเคร่ืองมอืหรอื
อปุกรณบางชนดิจะมปีระสิทธภิาพใชงานไดอยู แต
กไ็มสามารถอาํนวยความสะดวกหรือชวยลดความ
เสีย่งไดตามที่ต่องการ “4 ลอไตสาย” จงึถอืกําเนดิ
ขึน้ดวยนํา้พกันํา้แรงของผูปฏบิตังิานการไฟฟาฝาย
ผลติแหงประเทศไทย (กฟผ.) พฒันาอุปกรณในการ
ตรวจสายสง สอดรับกับนโยบาย Thailand 4.0 
เพือ่ใหการสงจายพลังงานไฟฟา มคีวามมัน่คงและ
เชือ่ถือไดอยางตอเนือ่ง 

“4 ลอไตสาย”  คือ อุปกรณสําหรับตรวจและ
ซอมบํารุงสายไฟฟาแรงสูงที่ขับเคล่ือนตัวเองและ
พบัได ออกแบบมาเพือ่รองรบัสายสง 230 เคว ีชนิด
สายคู จากอดีตจนถึงปจจุบันที่เราตองใชเพียงวิธี
การเดินบนสายไฟแรงสูง การลากจูง และเคเบิล
คารแบบ 3 ลอนัน้ ปจจบุนัไดมกีารคดิพฒันาตอยอด
โดยนําปญหาและอุปสรรคจากการใชงานมาเปน
แนวทางที่ทําใหรถไตสายสมบูรณแบบยิ่งขึ้น 

นายประเมษฐ วุฒิสินธุ ชางระดับ 7 สังกัดฝาย
ปฏิบัติการภาคกลาง กฟผ. ตัวแทนกลุมผูประดิษฐ 
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4 ลอไตสาย เลาวา กฟผ. มีสายสงมากมายพาด
ผานครอบคลุมทั่วประเทศ ทําหนาที่สงกระแส
ไฟฟาจากระบบผลิตไปยังระบบจําหนายของการ
ไฟฟานครหลวง (กฟน.) และการไฟฟาสวนภูมภิาค 
(กฟภ.) เพื่อสงไปยังบานเรือนทั่วประเทศไทย 
สายสงของ กฟผ. จึงจําเปนตองมีการตรวจสอบ
ใหอยูในสภาพที่สมบูรณกอนจะทําการสงกระแส
ไฟฟา รวมถึงบํารุงรักษาตามแผนใหใชงานไดอยู
เสมอ เพราะความตองการในการใชไฟฟาของคน
ไทยมีจํานวนสูงขึ้นทุกป

4 ลอไตสาย จึงออกมาในรูปแบบของกระเชา
ใหคนยืนหรือนั่ง ตัวกระเชาเช่ือมติดกับแกนลอ
สําหรับใชเกี่ยวบนสายตัวนําไฟฟา สามารถขับ
เคล่ือนเดินหนาถอยหลังไดดวยตัวเอง อีกท้ังยังมี
ระบบหามลอ เพ่ิมประสิทธิภาพการยึดเกาะของ
ลอขับ ซึ่งลวนแตชวยอํานวยความสะดวกแกการ
ปฏิบัติงานไดเปนอยางดี

อยางไรกต็าม การนาํอปุกรณขึน้ไปใชบนสายสง
ไฟฟาแรงสูงที่อยูเหนือพื้นดินไมตํ่ากวา 20 เมตร
มีความอันตรายมากเปนอยางยิ่ง เจาหนาที่ 4 ลอ

having engineers “walk” on the cables; 
cable pulling and using three - wheeled 
cable cars.

The problems and constraints derived 
from using those techniques are used to 
perfect the FWSC.

Mr. Prameth Wuthisin, the engineer 
attached to EGAT’s Central Region Operation 
and FWSC team leader, said EGAT’s 
transmission grid is extensive, dispatching 
electricity nationwide to the distribution 
systems of the Metropolitan Electricity 
Authority and Provincial Electricity Authority 
which in turn deliver power supply to 
consumers.

“EGAT transmission lines need to be 
regularly inspected and undergo proper 
maintenance to ensure they are in the 
tip - top working condition,” noted the 
Engineer level 7.

The FWSC comes in the form of basket 
that allows engineers to perform their 
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ไตสายตองมีความปลอดภัย เชน เขม็ขดันิรภยัชนิด
เต็มตัว เชือกคลองกันตก หมวกนิรภัย ถุงมือ หาก
รถไตสายชํารุด ผูใชก็จะปลอดภัย เพราะมีอุปกรณ
ที่ชวยยึดเหนี่ยวไวกับตัวสาย ลดความเสี่ยงในการ
เกิดอุบัติเหตุจากการทํางานได 4 ลอไตสายจึงเปน
นวัตกรรมใหมของรถไตสายท่ีสมบูรณแบบท่ีสุด
ในการตรวจและซอมบํารุงสายสงของ กฟผ. ซึ่ง
ปจจุบันยังไมมีหนวยงานใดที่สามารถคิดคนและ
นําไปใชได 

“การดูแลและบํารุงรักษาสายสง ไมใชแค
การดูแลตรวจสอบเฉพาะในระยะกอสรางจน
กระทั่งแลวเสร็จ และสามารถสงจายกระแสไฟฟา
ไดเทานั้น แตยังตองดูแลรับผิดชอบในการตรวจ
สอบคุณภาพอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ เพ่ือ
ใหการใชงานเปนไปตามปกติ รวมท้ังปองกัน
และแกไขหากเกิดการชํารุดเสียหายขึ้น ซึ่งจะทํา
ใหเรามั่นใจวาตลอดระยะทางท่ีสายสงพาดผาน
ไปจะสามารถสงจายไฟฟาไปถึงผู ใช ได อยาง
มีประสิทธิภาพ 4 ลอไตสายจึงเปนอุปกรณสําคัญ
ทีจ่ะชวยตรวจสายสงในทกุขัน้ตอน และในอนาคต
หากมีการพัฒนาอยางตอเน่ือง จะมีการปรับเปล่ียน
วัสดุที่ ใช เป นไฟเบอร เพื่อใหนํ้าหนักเบาข้ึน
ดวย” นายประเมษฐกลาวเพิม่เติม 

ปจจุบัน 4 ลอไตสายของ กฟผ. มีจํานวนท้ัง
สิ้น 3 เครื่อง นอกเหนือจากจะมีความโดดเดน
ทางดานนวัตกรรมแลว ก็ยังกอใหเกิดประโยชนใน
ดานการใชงานอยางหลากหลาย ทั้งชวยลดปญหา 
Human Error จากแตกอนที่ตองเดินตรวจสายสง
ไปพรอมกัน 3 คน ทําใหเสี่ยงอันตราย ปจจุบันมี
ความสะดวกและปลอดภัยมากข้ึน เพราะไมตอง
ใชบคุลากรมาก อกีท้ังยงัชวยลดคาใชจาย เน่ืองจาก
ประหยัดคาจางบุคลากร และยังเปนโอกาสในการ
สรางรายไดในเชิงพาณิชยดวย

4 ลอไตสายจึงสรางความภาคภูมิใจ ไมเพียง
แตใน กฟผ. เทานั้น แตยังเปนสิ่งที่นาชื่นชมของ
วงการสายสงไฟฟาของไทย ที่จะไดมีสิ่งประดิษฐ
ซึ่งเปนนวัตกรรมใหม ๆ ซึ่งชวยใหทํางานสะดวก 
รวดเร็ว และเปนมืออาชีพ โดยที่ผานมา 4 ลอ
ไตสายเคยไดรับรางวัลอันทรงคุณคา ทั้งรางวัล
ชมเชยสิ่งประดิษฐ กฟผ. ป 2558 ไดรับคัดเลือก
จากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) 
ใหเปนตัวแทนประเทศไทยเขารวมแขงขันใน
งาน Taipei International Invention Show 
& Technomart 2015 โดยไดรับรางวัลเหรียญ
ทองแดงดานนวัตกรรมและรางวัลสิทธิบัตรจาก

ประเทศไตหวัน นอกจากน้ียังไดจดอนุสิทธิบัตร
แลวเมื่อป 2560 ที่ผานมา

ดวยหนาที่ในการดูแลสายสงไฟฟาแรงสูง
เปนสิ่งสําคัญที่ต องอาศัยความเชี่ยวชาญใน
การปฏิบัติหนาที่ ซึ่งเบื้องหลังการทํางานของ
ชางสายที่ทําใหคนไทยมีไฟฟาใชไดตลอดเวลา
นั้นไมใชเร่ืองงาย และตราบใดที่ไฟฟาเปนสิ่ง
จําเปน การคิดคน พัฒนา เพื่อตอยอดนวัตกรรม 
จึงไมอาจหยุดนิ่งอยูกับที่ได เพราะระบบสงที่
เชื่อมโยงกันอยูทั่วประเทศ ตองเชื่อมโยงความ
มั่นคงใหคนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน
ตอไป
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duties either by standing or sitting position.
The basket is attached with rollers hooked 

to conductor lines. The rollers can move back 
and forth by its own mechanism with braking 
function and traction enhancement — all 
facilitating the duty performance.

However, to bring the facility up to the 
high - voltage lines which are more than 20 
meters above ground is a high - risk exercise.

The engineers who man FWSWs must 
be fully equipped with safety gears such 
as full - body fall protection harness, fall 
prevention ropes, helmet and gloves in 
order to minimize risks.

It is fair to say that the FWSC is the most 
innovative facility developed to best carry 
out the mission so far.

The task of looking after transmission 
lines does not only conne to the 
construction and operation stages, but 
continues afterward on regular basis, said 

men “walk” on the cables.
It proves to be cost saving, safer and 

convenient for fullling the task.The invention 
is not only a pride of EGAT but highly admired 
by the Thai industry as a whole.

It won an EGAT invention award in 2015 
and became a recipient of bronze and 
Taiwan patent awards from the Taipei 
International Invention Show & Technomart 
2015 in a nomination by the National 
Research Council of Thailand (NRCT). The 
FWSC was patented in 2017.

The task of looking after transmission 
lines to ensure uninterrupted power supply 
to the public requires expertise and 
dedication.

EGAT is embracing research and 
development that will spur innovations to 
heighten security and reliability of 
electricity supply to all homes in 
Thailand. That is our commitment.

Mr. Prameth.
“It’s all about preventing malfunction 

and correction when problems arise. This is 
where the FWSC plays a crucial role,” he added.

The FWSC itself will evolve with the 
metal parts being replaced by ber 
materials to make the facility lighter.

There are three sets of FWSC in service 
and their innovative features have reduced 
human errors associated with having line 
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ใชแลวคะ พืน้ทีแ่หงนีค้อื พืน้ทีต่ัง้ของโรงไฟฟา 
พระนครเหนือ จ.นนทบุรี ซึ่งถูกจัดสรรไวใหเปน
แปลงนาสาธิตขนาด 1 ไร ภายในบริเวณของสวน
นํ้าพระทัย การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
(กฟผ.) สํานักงานใหญ ที่นี่มีการทํานาอินทรีย
ปลอดสารเคมี ตามรูปแบบชีววิถี กฟผ. นั่นคือ 
อนุรักษสืบทอดวิถีชีวิตการปลูกขาวของคนไทย 
เปนแหลงไวเรียนรูการปลูกขาวที่ทั้งผู ปลูกและ
ผูรับประทานขาวจะไดรับประโยชนจากขาวและ
ปลอดภัยจากสารเคมี 

ตองขอเลายอนกลับไปเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 
2560 ซึ่ง กฟผ. ไดจัดกิจกรรมดํานาปลูกขาว ใน

ชื่องาน “ปลูกวันแม เกี่ยววันพอ” โดยมีผูวาการ 
กฟผ. พรอมผูบริหาร ผูปฏิบัติงาน ชุมชนและ
นักเรียนโดยรอบ กฟผ. มารวมลงแขกดํานาปลูก
ขาวในแปลงเลข ๙ อยางแข็งขัน จวบจนถึงวันที่ 
8 ธันวาคม 2560 ซึ่งเปนวันเก็บเกี่ยว เราทุกคน
ไดเห็นขาวออกรวงสีทองเหลืองอรามไปทั่วทั้ง
แปลงนา และชวยกนัเกบ็เกีย่วผลผลติจากแปลงนา
ซึ่งอุดมสมบูรณดี สามารถเก็บเกี่ยวขาวสารไดถึง 
252 กิโลกรัม

แมจะเปนการปลูกขาวโดยไมมีการใชสารเคมี
ใด ๆ แตเราจะมั่นใจไดอยางไรวา ขาวที่ปลูกใน
แปลงนา ที่ถูกขนาบขางดวยโรงไฟฟาขนาด

ใหญแหงนี้ ปลอดภัยไรสารพิษ 
กฟผ. ไดสงเมล็ดขาวจํานวนหนึ่งจากแปลงนา

ดงักลาวไปตรวจสอบยงับรษิทั หองปฏบิตักิารกลาง 
(ประเทศไทย) จํากัด และฝายเคมี ของ กฟผ. เพื่อ
ทดสอบหาสารปนเปอนในขาว ผลปรากฏวาไม
พบสารพิษปนเปอน จําพวกยาฆาแมลง และมี
โลหะหนักปนเปอนอยูนอยมาก ไมเกินเกณฑ
มาตรฐานอาหาร (ซึ่งโดยธรรมชาติทั่วไปรอบตัว

มนุษยนั้นจะมีโลหะหนักที่ปนเปอนอยูในสิ่งแวดลอม 

เชน จากควันบุหรี่ ควันรถยนต ดังนั้นการพบโลหะ

หนักจึงไมใชเรื่องนากังวล แตทั้งนี้ตองมีปริมาณไมเกิน

มาตรฐานที่กําหนดจึงจะไมเปนอันตรายตอรางกาย) 

เมื่อชวงปลายปที่แลวไดมีโอกาสเห็นแปลงนาขาวสีเขียวสดอยูตรงเบื้องหนา ปลายยอดตนขาวกําลังพล้ิวไหว
ไปตามลม ...และอีกไมนานตอมา จากตนขาวเล็ก ๆ ก็กลายมาเปนตนขาวใหญที่ออกรวงเมล็ดอิ่มสีทองเต็ม
พื้นที่แปลงนา  โดยเบ้ืองหลงัแปลงนาขาวนัน้ ไมใชภเูขากวาง แตกลับเปนโรงไฟฟาขนาดใหญทีต่ัง้ตระหงานอยูแทน  

เรื่องเลา
จากแปลงนา 
ใจกลาง
โรงไฟฟา
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The paddy eld is not set 
against the typical backdrop of 
mountains or farmlands, but 
sitting alongside a towering 
power house.

That’s right. The paddy eld and the power 
plant share a plot of land at the North 
Bangkok Power Plant in Nonthaburi province. 
A one-rai plot in the Suan Nam Pratai Garden, 
lying in the Electricity Generating Authority 
of Thailand (EGAT)’s Headquarters, was 
dedicated as a demonstration paddy eld.

Here the paddy is grown pesticide free 
and following EGAT’s biological way of life 
principle i.e. conserving the Thai rice 

growing culture, becoming a center where 
growers and consumers learn about sharing 
common benets from the organic rice 
farming

Flashing back to August 21, 2017, the 
EGAT management and staff, together with 
neighbouring community members and 
students from schools nearly, kicked off 
the “Pluk Wan Mae, Kaew Wan Poh” (Grow 
on Mother’s Day, Harvest on Father’s Day) 
activity. There at Plot #9, participants 
actively transplanted rice seedlings.

Fast forward to December 8, 2017, the 
paddy eld, which turned gold, was ready 
for harvesting. The eld yielded up to 252 
kilograms of paddy, entirely without the 
usage of pesticide.

But wait a minute! How can you feel so 
sure that the paddy is not contaminated 
by any harmful chemical substances, given 
the fact that the eld is located just next 
to the gigantic power plant?

Well, EGAT has taken a sample of grains 
to the Central Laboratory (Thailand) Co. 
and EGAT’s chemical laboratory to nd out.
Scientic tests showed the absence of toxic 
contamination, though there was some 
marginal amount of heavy metal content 
which is not exceeding the regulatory food 
standard detected. (In fact, heavy metal 

Towards the end of the last 
year, a lush paddy eld came 
to my full view, its stems 
wavering to the breeze. Not so 
long after that, those small 
stems grew in size bearing 
golden grains which spread 
across the eld.

A TALE FROM 
A PADDY FIELD 
IN THE MIDDLE 
OF TOWERING 
POWER PLANT
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exists in the environment, for instance, in 
cigarette smoke and vehicular fumes. So 
the discovery of heavy metal content in 
the paddy is not a cause for alarm unless 
the volumes exceed the set standards.)

The paddy reaped from the EGAT eld 
was milled and distributed to various 
schools including Wimutayaram and Suksa 
Songkroh to support their lunch programs.

It was a great pride for EGAT and 
communities that the rice they grew was 
cooked and served to HRH Princess Maha 
Chakri Sirindhon twice during her visit to 
Vajiralongkorn Dam on January 4 - 5, 2018.

The organic rice farming technique 
deployed by EGAT entails multiple 
processes.

It starts with improving the soil by using 
effective micro organisms (EM) to enhance 
the plant’s absorbency.
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Following the plantation, works of 
control of weed and water level in the eld 
begin. Herbal plants found all around us such 
as neem, galangal and lemongrass are used 
to repel insects which bother the plants.

Certain EM is then sprayed over the eld 
to strengthen the stems and enrich the soil.

Meanwhile, all the water used to irrigate 
the plantation is channelled from the pond 
that collects water from the cooling tower 
of the power plant. But before the water 
is pumped to the eld, it is treated and has 
its quality checked to ensure that it meets 
a good standard.

Caring for the plantation to ensure 
satisfactory yield in prior to the harvest is 
paved with obstacles and a tough job for 
the team assigned to the works.

Because the eld is pesticide free, it 
attracts various animals such as birds, 
insects and golden applesnails which 
constantly attack the plantation. Who 
would believe that a good paddy eld and 
a gigantic power plant can make a good 
co - existence right here?
   Most importantly, the rice harvested 
is edible, safe, pesticide free, fragrant 
and tasty. Mission completed.
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พาทัวร “เมืองไฟฟา” 
นิทรรศการใหมของทองฟาจําลอง

เรื่อง ชุติมา สิริทิพากุล | Story Chutima Siritipakul

ELECTRIC CITY: A NEW ATTRACTION 
AT BANGKOK PLANETARIUM

หากเอยถึง ‘ทองฟาจํ าลอง’ ทุก ๆ คนคงจะรูจักกันเปนอยางดี ดวยเปนแหลงเรียนรู
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสําหรับเยาวชนและบุคคลที่สนใจมาอยางยาวนาน 

If mentioning Bangkok Planetarium, everybody is aware 
that it has long been an important source of education for science and technology 

not only for youngsters but the general public.
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นอกจากจะมโีซนเรยีนรูในดานวทิยาศาสตรและดาราศาสตรแลว ปจจบุนันี ้ ทองฟาจาํลอง 
ยังไดเปดนิทรรศการโซนใหมลาสุดเพื่อหวังเพิ่มเติมความรูสําหรับเยาวชนใหรอบดานมากยิ่งขึ้น 
กับนิทรรศการโซน “เมืองไฟฟา” หรือ Electric City ซึ่งเปนนิทรรศการถาวรที่การไฟฟาฝาย
ผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ไดใหการสนับสนุนการจัดสรางขึ้นมา หวังใหเด็ก เยาวชน รวมถึง
ประชาชนทั่วไปไดรับความรูดานพลังงานไฟฟาในทุกแงมุม ไมวาจะเปนดานตนกําเนิดของพลังงาน
ไฟฟา การใชไฟฟาอยางถูกตองและการอนุรักษพลังงานไฟฟา ใหทุกคนไดเรียนรูผานการทดลอง
ปฏิบัติจริง โดยมีนอง “เมกะวัตต” คอยใหการตอนรับทุก ๆ คนอยูดานหนานิทรรศการดวยรอยยิ้ม 
อะ! แตอยาเผลอจับนะ นองเมกะวตัตมีพลังงานไฟฟาแรงสูงอยูในตัวนะจะบอกให 

สําหรับนิทรรศการเมืองไฟฟานั้น
แบงการนําเสนอเปน 6 โซน ไดแก 

โซน 1 วิวัฒนาการไฟฟา (The Evolution 
of Electricity) ซึ่งเปนโซนที่อธิบายถึงประวัติ
ความเปนมาของไฟฟาโลกใหผูเขาชมไดรูวาไฟฟา
เกิดมาไดอยางไร และตนกําเนิดไฟฟาไทย ทุกคน
จะไดรูวาประเทศไทยมีไฟฟาใชไดอยางไร?
____________________________________

โซน 2 หลักการเกิดไฟฟา (The Principles 
of Electricity) เปนโซนทีเ่ยาวชนจะไดสนกุสนาน
กบัการทดลองเก่ียวกบัการกาํเนดิไฟฟาแบบตาง ๆ    
เชน แหลงกําเนิดไฟฟา การตอวงจรไฟฟา ชุด
ทดลองไฟฟาสถิต แวนเดอกราฟ ใครอยากรูวา
ไฟฟาเกิดขึ้นมาไดอยางไรตองเขามาที่โซนนี้เลย
____________________________________

โซน 3 เทคโนโลยกีารผลติไฟฟา (Electricity 
Generation Technologies) ในโซนนี้เยาวชน
จะไดเรยีนรูถงึกระบวนการ ขัน้ตอนการผลิตไฟฟา
ตั้งแตแรกเริ่ม โดยจะไดเรียนรู เทคโนโลยีของ
โรงไฟฟาที่ใชเชื้อเพลิงประเภทตาง ๆ การเลือกใช
เชื้อเพลิง และมีเกมใหไดรวมเลน เปนการตอบขอ
สงสัยวาเราใชอะไรผลิตไฟฟา
____________________________________
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Aside from astronomical learning zone, the planetarium has added a new section, 
a permanent exhibit on “Electric City”.

The new attraction was nancially supported by the Electricity Generating Authority 
of Thailand (EGAT) to educate visitors the subject of electric power in various aspects 
including its origin, proper usage and conservation.

Visitors to the zone can learn the subject through interactive practical exercises 
guided by “Nong Megawatt” who is on hand at the exhibit’s entrance to welcome 
visitors with big smiles. But be cautious and do not touch “Nong Megawatt” because 
he has high - voltage electric power built inside his body.

There are six zones in the 
Electric City, each presenting 
different emphases.

Zone 1 focuses on the evolution of 
electricity — how electricity was rst found and 
created in the world, the introduction of electrical 
power in Thailand and how it was harnessed.
___________________________________   

Zone 2 deals with the principles of 
electricity. Here, it offers a fun way for 
youngsters to experiment various means of 
power generation, connecting electric 
circuits and playing around with the Van de 
Graaff electrostatic generator kit.
____________________________________

Zone 3 zeroes in on the electricity 
generation technologies. It provides a full 
picture on how electricity is produced, right 
from the start to the end; technologies used 
in various types of power plants; and the 
selection of fuels to run the power plants. 
There are fun-lled games to resolve puzzles 
on what fuels are used for power generation.
____________________________________

Zone 4 asks “how does electricity come 
to our houses?” This section will get the 
answers.
____________________________________
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โซน 4  ไฟฟามาถึงเราไดอยางไร (How Does 
Electricity Come to Our Houses?) หลายคน
อาจมีคําถามวา ไฟฟามาถึงบานเราไดอยางไร โซน
นี้จะชวยไขขอของใจใหได
____________________________________

โซน 5 เผชิญวิกฤตพลังงานไฟฟา (Facing 
Electricity Crisis) เราเคยมีไฟฟาใชอยางไม
ขาดแคลน แลวจะเปนอยางไรหากวันหนึ่งเราไมมี
ไฟฟา? 
____________________________________

โซน 6 การอนุรักษพลงังานไฟฟา รวมถงึการ
ผลิตไฟฟาจากแหลงที่มาตาง ๆ (Energy 
Conservation) เยาวชนจะไดรูทนัถงึสถานการณ
การใชไฟฟาของไทย และของโลก เรียนรูวิธีการใช
ไฟฟาอยางไรใหประหยัด เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
อีกทั้งสนุกสนานกับเกมทดสอบความรูดานไฟฟา 

เยาวชนหรือประชาชนท่ีสนใจสามารถเขามา
เย่ียมชมนิทรรศการเมืองไฟฟาไดเลยท่ีบริเวณช้ัน 
3 พิพิธภัณฑวิทยาศาสตรและทองฟาจําลอง (ศูนย
วทิยาศาสตรเพือ่การศกึษา) ซึง่เปดใหบรกิารตัง้แต
วนัอังคาร -วนัอาทติย ในเวลา 8.30 -16.30 น. เสียคา
เขาชม ผูใหญ 40 บาท เด็ก 20 บาท  

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดที่ 0-2392-
1773, 0-2931-0544, 0-2932-0508
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Zone 5 comes with the theme “Facing 
Electricity Crisis.” It poses a tough question, 
what if one day we are deprived of 
electricity supply.
____________________________________

Zone 6  tel ls us about energy 
conservation, how to use electricity 
efciently and in environmentally friendly 
manners. Here, visitors also learn about the 
situation of power consumption in Thailand 
and test their knowledge in games.

The Electric City is located on the 
third oor of the National Science Centre 
for Education, Bangkok Planetarium, 
which is opened on Tuesday through 
Sunday from 8.30 am to 4.30 pm. 
Entrance fees are 40 baht for adults and 
20 baht for children. 

More information: Tel: 0-2392-
1773, 0-2931-0544, 0-2932-0508. 
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ผูผลิตไฟฟาเอกชนรายเล็กมาก
ผูผลิตไฟฟาเอกชนรายเล็กมาก มีกําลัง
ผลิตไฟฟาที่ขายเขาระบบต่ํากวาหรือเทากับ 
10 เมกะวัตต 

VERY SMALL POWER 
PRODUCER (VSPP)
A smaller power producer which   
supplies a maximum of 10 MW
to the grid.

ผูผลิตไฟฟาเอกชนรายใหญ
ผูผลิตไฟฟาเอกชนรายใหญมีกําลังผลิต
ไฟฟาที่ขายเขาระบบไมตํ่ากวา 90 เมกะวัตต

A major power producer 
with capacity sales not less 
than 90 MW to the grid.

INDEPENDENT POWER 
PRODUCER (IPP)

ผูผลิตไฟฟาเอกชนรายเล็ก
ผู ผลิตไฟฟาเอกชนรายเล็กมีกําลังผลิต
ไฟฟา ที่ขายเขาระบบมากกวา 10 เมกะวัตต 
แตนอยกวาหรือเทากับ 90 เมกะวัตต

A small power producer 
which sells more than 10 
MW but not more than 90 
MW to the grid.

SMALL POWER  
PRODUCER (SPP)

ศัพทนารู กฟผ.
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ไฟฟา
พลังงานรูปหนึ่งที่สามารถเปล่ียน
เปนพลังงานรูปอื่นเพ่ือใชประโยชน 
เชนความรอน แสงสวาง การเคลือ่นที่ 
เกดิขึน้ เมื่อประจุเคลื่อนที่ผานตัวนํา
ไฟฟาในหนึ่งหนวยพื้นที่หนาตัด ใน
หนึ่งหนวยเวลา

ELECTRICITY 
is a form of energy which can 
be used for multiple purposes in-
cluding creating heat, light and 
motion, etc., and happens when 
electric current flows through a 
conductor.

เคร่ืองกําเนิดไฟฟา
เคร่ืองมือที่ใชสําหรับแปลงพลังงาน
กลเปนพลังงานไฟฟาโดยอาศัยหลัก
การเมื่อสนามแมเหล็กเคลื่อนที่ตัดขด
ลวด หรือขดลวดเคลื่อนที่ตัดสนาม
แมเหล็ก จะเกิดการเหนี่ยวนําใหเกิด
กระแสไฟฟา

GENERATOR 
is an appliance that transforms 
mechanical energy into electri-
cal power by using the principle 
of electric field moving across 
coils, or vice versa, to create 
electric current.

กังหัน
สวนที่ เ ช่ือมต อเข  ากับตัวแกนของ
เครื่องกําเนิดไฟฟาซึ่งเมื่อมีพลังงาน
กลมาหมุนใบพัดของกังหันก็จะเกิด
แรงขับ เคลื่ อน ให  แกนของเครื่อง
กําเนิดไฟฟาหมุน

TURBINE
is a part that connects with the 
core of a power generator. The 
mechanical energy rotates the 
blades which in turn drives the 
generator.



 GET TO KNOW THE INFLUENZA

The influenza is one of the diseases that often spread during the rainy season. 
Especially now that one of our neighbouring countries like Myanmar sees an 
outbreak and news on social media stating that the Ministry of Public Health 
is offering free vaccines… We do not know what the truth is and how we could 

protect ourselves from the disease.
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ไขหวัดใหญ (Influenza) เปนอีกโรคหนึ่งท่ีมักระบาดใหญชวงฤดูฝน และยิ่งในขณะนี้ 
มี การระบาดของโรคไขหวัดที่ประเทศเพ่ือนบานของไทย เชน พมา และยังมีขาวทางโลก
ออนไลนทั้งทางเฟซบุกและไลนวากระทรวงสาธารณสุขจะใหฉีดวัคซีนฟรี จริงหรือเปลา 

และจะมีวิธีปองกันไขหวัดใหญอยางไรบาง ?!?

เรื่อง ฝายแพทยและอนามัย | Story Medical and Health Division

รูจักไวรัสไขหวัดใหญ





ใครควรไดรับการฉีดวัคซีนบาง
 กระทรวงสาธารณสุข ไดประกาศประชากรที่มีความเสี่ยงตอการติดเช้ือไขหวัดใหญ ดังตอไปนี้
� หญิงมีครรภ ที่มีอายุครรภ 4 เดือนขึ้นไป
� เด็กอายุ 6 เดือนถึง 2 ป
� ผูมีโรคเรื้อรังประจําตัวตัว ไดแก ปอดอุดกั้นเร้ือรัง หัวใจ หอบ ไตวาย โรคหลอดเลือดสมอง   
 ผูปวยมะเร็งที่อยูระหวางการไดรับสารเคมีบําบัด และเบาหวาน
� ผูสูงอายุที่อายุมากกวา 65 ป 

Influenza vaccine
T h e inuenza vaccine is the 
i n activated type. According to 
t he WHO’s second half of 2017’s 
n o tices, there are two kinds of 
vaccines separated for the type 
o f  inuenzas they protect against. 
One is the Trivalent, and the other 
i s  the Quadrivalent. The Trivalent 
cover the more widespread frequent 
types of inuenza virus, while the 
Quadrivalent cover a rarer type as 
s e en by WHO. Therefore, under 
n o rmal circumstances, only the 
Trivalent is used. 
 It takes 10 - 14 days for the vaccine 
to be fully effective. The side-effects 
are nausea, pain around the area of 
injection, fever, body aches, etc.

วัคซีนปองกันไขหวัดใหญ
จัดเปนไวรสัชนดิเชือ้ตาย เปนสวนของเช้ือ
ทีท่าํใหตายแลวมาเปนตวักระตุนภมูคิุมกนั 
โดยวคัซนีปองกันไวรสัไขหวดัใหญ ม ี2 ชนดิ 
แ ย กตามสายพันธุที่ครอบคลุม (อัพเดท
ต า มประกาศขององคการอนามัยโลก
ค ร่ึงปหลัง ค.ศ. 2017) มีทั้งแบบวัคซีน
ชนิด 3 สายพันธุ และวัคซีนชนิด 4 สาย
พั นธุ โดยวัคซีน 3 สายพันธุ จะมีความ
ครอบคลุมสายพนัธุของไวรัสนอยกวา แตก็
ป องกันสายพันธุที่พบไดบอยและระบาด
ทั่วโลกแลว และสายพันธุที่เพิ่มขึ้นมาใน
วั คซีนชนิด 4 สายพันธุ เปนสายพันธุ ที่
อ ง คการอนามัยโลก พิจารณาวามีโอกาส
พบ ไดนอย โดยทางการแพทยถือวามี
ป ร ะสิทธิภาพครอบคลุมใกลเคียง ซึ่งไมมี
ความจาํเปนตองฉดีวัคซนี 4 สายพันธุ โดย
วัคซีนจะใชเวลา 10 - 14 วัน รางกายจึงจะ
มีภูมิคุมกันเต็มที่ อาการขางเคียงที่อาจจะ
พบหลังการฉีดวัคซีน คือ ปวดบริเวณที่ฉีด 
เปนไข คลื่นไส ปวดเมื่อยตามตัว เปนตน

Who should seek vaccination?
The Ministry of Public Health has announced the people at risk of contracting inuenza 
as followed;
� Women at over 4 months into pregnancy
� Children aged 6 months - 2 years
� People with some chronic diseases; chronic obstructive pulmonary diseases, heart 
diseases, asthma, kidney failure, stroke, cancer patients under chemo therapy, and diabetes.
� The elderly aged over 65 years old
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ที่มา | Sources : https://www.medthai.com/ไขหวัดใหญ, https://haamor.com/th/วัคซีนไขหวัดใหญ https://www.podpad.com/ไขหวัดใหญ, https://www.eho.int/
influenza/vaccines/virus/recommendtions/2017_18_north/en/, https://www.nation.tv/main/content/social/378549597, https://haamar.com/th/วัคซีนไขหวัดใหญ
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A VOYAGE TO 
NAKHON NAYOK

นํ้าตกสาริกา Sarika Waterfall
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This journey began with the desire for adventure 
and brand new experiences in an unknown place 
surrounded by nature. The conditions we set were 
difcult, but where there is a will, there is a way. 
Our destination this time was Nakhon Nayok, a 
province well renowned for its beautiful landscape 
lled with Waterfall and mountains as well as its 
attractions in the city center - as the province’s 
motto says “Nakhon Nayok - a dream city near the 
capital, beautiful mountains, striking Waterfall, 
embraced by nature, and devoid of pollution” - an 
enticing concept to embark on an adventure.

การเดินทางคร้ังนี้เร่ิมตนจากความตองการท่ีจะออก
ไปผจญภัยและลองทําสิ่งใหมที่ยังไมเคยไดทํา ใน
สถานที่ที่ยังไมเคยไป รายลอมไปดวยธรรมชาติ นับ
เปนโจทยที่ยากพอสมควรสําหรับทริปน้ี แตเรายอม
ตองมีทางออกใหกับสิ่งที่ใจเรียกรองเสมอ จุดหมาย
ปลายทางของเราในครั้งนี้ จึงปกหมุดไวที่ นครนายก 
จังหวัดท่ีขึ้นชื่อดานความสวยงามของธรรมชาติ ทั้ง
นํ้าตก ภูเขา และอ่ืน ๆ อีกมากมาย ดั่งคําขวัญประจํา
จังหวัดท่ีวา “นครนายก เมืองในฝนท่ีใกลกรุง ภูเขา
งาม นํ้าตกสวย รวยธรรมชาติ ปราศจากมลพิษ” ที่
ชวนใหอยากลองไปผจญภัยดูสักคร้ัง

ยิ่งรูจักยิ่งรักเลย! 
สถานที่ใน ‘นครนายก’ 
ที่คุณไมควรพลาด
เรื่อง J.SRW / Story J.SRW
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เริม่กันที่ สาริกา เอ็กซพลอเรอส (Sarika 
Explorers) อยูหางจากตวัเมอืงนครนายกประมาณ 
8 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 3049 
นครนายก  -  นํา้ตกสารกิา  ทีน่ีเ่ปนศนูยรวมแอคทวิติี้
สนุก ๆ มัน ๆ ผจญภัยแบบครบวงจรเลยทีเดียว มี
ทั้งบริการสนามขับรถเอทีวี ออฟโรด ปนหนาผา
จําลอง โรยตัวจากหอสูง โหนสลิงผานมานนํ้า ลอง
แกงเรือยาง พายเรือคายัค เพนทบอล และบีบี
กัน เปนตน ซึ่งกิจกรรมยอดฮิตของที่นี่คือการขับ
รถเอทีวีไปตามเสนทางลาดยางท่ีมีความคดเค้ียว 
(มาก) ในหุบเขา และลัดเลาะไตเขาไปตามเสน
ทางออฟโรด ที่ทั้งตื่นเตนและเราใจ ขณะเดียวกัน
ก็สามารถอิ่มเอมกับบรรยากาศธรรมชาติ ระหวาง
ทางจะมีแนวไมรมรื่นสีเขียวขจี และหนาผาขนาด
ใหญสําหรับใหนักทองเที่ยวไดถายรูปเก็บไวเปน
ความทรงจํา

หลังจากที่ตะลุยเสนทางสุดมันแลว เราก็แวะ
ไปลางตัวและด่ืมดํ่ากับอีกหน่ึงสถานท่ีธรรมชาติ
ชือ่ดงัของนครนายกอยาง นํา้ตกสารกิา นํ้าตก

ธรรมชาติขนาดใหญที่มีสายนํ้าไหลหลนลงมา
จากหนาผาที่สูงถึง 9 ชั้น ยาวกวา 200 เมตร 
แตละชั้นจะมีรองและชั้นหินเล็กใหญแตกตางกัน
รองรับนํ้าเปนแองเล็ก ๆ ทําใหนํ้าตกที่ไหลลงมาดู
สวยงาม แตนักทองเที่ยวสามารถเที่ยวชมไดเพียง
ชั้นที่ 1 - 4 นํ้าตกแหงนี้อยูในเขตอุทยานแหงชาติ
เขาใหญ รายลอมดวยภูเขา ที่นี่คุณจะไดสูดกลิ่น
ธรรมชาติไดอยางเต็มปอด ถือเปนอีกหนึ่งแลนด
มารคที่สวยงามและยอดนิยมแหงหนึ่งของจังหวัด
นครนายก ชวงหนาฝนจะมปีรมิาณนํา้มากเปนพิเศษ 
แลดอูดุมสมบรูณ เหมาะแกการลองแกงเลนนํา้สดุ ๆ

มานครนายกทั้งที ขอตอดวยนํ้าตกอีกสักแหง 
กับ นํ้าตกวังตะไคร ที่เกิดจากการไหลมาบรรจบ

กันของลําธาร 2 สาย คือ ลําธารคลองตะเคียน
จากนํ้าตกแมปลอง และลําธารคลองมะเด่ือจาก
นํ้าตกเหวกระถิน รวมกันสูแมนํ้านครนายก นํ้าตก
วังตะไครตั้งอยูในพื้นที่เขตอุทยานวังตะไคร และ
เพราะที่นี่มีตนตะไครนํ้าขึ้นอยูทั่วบริเวณ ทําใหที่
นี่ไดชื่อวา “วังตะไคร” และแนนอนวาเปนสถาน
ที่คุณจะไดอิ่มเอมกับธรรมชาติและเหลาพืชนานา
พันธุหลายรอยชนิด ทั้งไมดอก ไมประดับ ปาลม 
ผลไม ไมปา และไมอื่น ๆ อีกมากมายทั้งพันธุ
ไทยและตางประเทศ ในพื้นที่กวา 1,500 ไร หรือ
หากใครอยากพักผอน ที่นี่ก็มีบานพักตากอากาศ
สําหรับเชาอยูในพื้นที่ดวย พรอมกับกิจกรรมลอง
หวงยาง ที่นิยมเลนกันในหนาฝนที่นํ้าไหลเชี่ยว

F O L L O W  M E
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Our very rst spot there was the Sarika 
Explorers, situated 8 kilometers outside 
Nakhon Nayok province along the 3049 
Nakhon Nayok - Sarika Waterfall highway. 
The site is the absolute must for those who 
are into outdoor and adventure activities 
as it provides everything namely driving 
the ATV offroad, articial rock climbing, 
rappelling, rafting, kayaking, or paintballing, 
and BB guns, etc. The most popular activity, 
however, remains driving off road along 
the winding paths through the mountains 
as it gives the most thrilling and fullling 
experience as well as the breathtakingly 
beautiful scenery recorded on photos for 
visitors to bring home while they can bask 
in the beauty of nature and landscape. 

After the excitement and physical 
challenge, we washed ourselves before 
moving on the province’s natural 
landmark,  the Sar ika Waterfal l  -
a natural waterfall system of 9 levels at 
more than 200 meters long. Each level 
houses a small basin complementing to its 
beauty. Visitors, however, could only gain 
access to its rst 4 levels. 

The waterfall, surrounded by mountains, 
is a part of Khao Yai National Park. Here 
you can get fresh air - a landmark that 

is known for its beauty and is highly 
popular in Nakhon Nayok province. During 
the rainy season, the amount of water 
here is especially abundant making the 
surrounding area much more lush and 
suitable for rafting.

Now that you are here, let’s take a trip 
to another waterfall called Wang Takrai 
which originated from two streams of water 
- the Takien Canal from Mae Plong Waterfall 
and the Madua Canal from Haewkratin 
Waterfall that turn into the Nakhon Nayok 
River. The Wang Takrai Waterfall is a part 
of the Wang Trakrai Park. The area is lled 
with Lilacs - hence its name.

The 240 hectares of forest is a site 
where you can enjoy the abundance 
of nature and oras of all sorts - from 
owering plants to ornamental plants and 
from palm trees to fruit trees, and etc from 
local as well as foreign. For those who wish 
to stay, there are pavilions to rent in the 
area. The site also offers life rings that are 
preferred during the rainy season.

After waterfall, the Khun Dan Prakarn 
Chon Dam, the world’s longest roller 
compacted concrete dam, is the place. 
It was constructed after the idea of His 
Majesty King Rama IX to conserve water for 

นํ้าตกวังตะไคร Wang Takrai Waterfall
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A quaint little café, Tree House Café, 
a glasshouse café situated in The Forest 
Home Resort, welcomed us with the variety 
of its snacks, food, and scrumptious sweets 
and refreshing drinks in all the café’s 
minimalist glory under the shades of its big 
trees. Their signature dishes are Thai tea 
brownie oat bingsu that will satisfy those 
with sweet tooth as well as those who 
revel in taking photographs in a breathtaking 
ambience and scenery.

This trip to Nakhon Nayok has taught 
us to enjoy life in a different perspective 
from getting ourselves out of the comfort 
zones to try new things. For those who may 
only view travels as relaxing and simple, 
a trip lled with an outdoor adventure 
and physical challenge could be a good 
alternative and may change your life.

After the waterfalls and the dam, it was time for a meal. Our destination 
was a restaurant called Pae Hok, s ituated at the Makkawan Three - 
way junction. It is a Thai restaurant that has been serving for more than 30 
years with its characteristic cuisine and specially sourced ingredients. Their star 
items are curried sh balls, red sh in chili sauce, stir - fried salted eggs, stir -
fried tofus, grilled fresh water prawns, etc… - a grand and great value meal.

จบคาวแลวเราตองตอดวยหวาน แวะหาน้ํา
หวานและขนมอรอย ๆ มาชวยเพิ่มความสดชื่น ที่
ราน Tree House Café รานเบเกอรี/เคก ซึ่งตั้ง
อยูในโครงการ เดอะ ฟอเรสต โฮม รสีอรท รานเปน
เรอืนกระจก บรรยากาศภายในรานน้ันตกแตงสไตล
มินิมัล เรียบงาย โปรงสบาย โดดเดนไมเหมือนใคร 
ภายนอกรานรายลอมไปดวยตนไมมากมายชวยให
รมเงา อีกทั้งยังมอบความรูสึกผอนคลายเปนอยาง
มากเนื่องจากตั้งอยูกลางรีสอรท ซึ่งคอนขางเงียบ

สงบ สําหรับเมนูอาหารก็มีใหเลือกหลากหลาย ทั้ง
ไอศกรีม อาหารทานเลน อาหารม้ือหลัก ซึง่เมนูขึน้
ชื่อของรานคือ บราวนี่ โฟลตชาไทย บิงซู เปนตน 
เรียกไดวาถูกใจคนที่ชอบของหวานสไตลนี้อยาง
แนนอน หรือถาใครอยากหาท่ีถายรูปบรรยากาศ
สวย ๆ ชิค ๆ ชิลล ๆ จะตองชอบที่นี่

การมาทองเท่ียวจังหวัดนครนายกในคร้ังนี้ 
ทําใหเราเรียนไดรู ในส่ิงใหมๆ สิ่งที่ยังไมเคยได
ทํา และกลาทดลองในส่ิงที่แปลกออกไปจากเดิม 

 Tree 
House 
Café

เพื่อหาความสนุก และสรางสีสันใหกับตัวเอง
ไดมากเลยทีเดียว หากการเดินทางเปนการกาวไป
ขางหนาในแบบฉบับที่เรียบงายและสบาย ๆ  แลว
ละก็ อาจจะทําใหหลายคนมองวานาเบื่อ เพราะ
ฉะน้ันเราลองหันมาเปล่ียนเสนทางและวิธีการ
ไปตอในแบบผจญภัยดู ไมแนเราอาจจะคนพบ
ความสนุกและความต่ืนเตน จนติดใจและหลงใหล
ในเสนหของความทาทายท่ีสนุกและมีความสุข
สุด ๆ ไปเลยก็ได



Eat Local by Local คอืสโลแกนของราน
โกรเซอร่ีแอนดคาเฟเลก็ ๆ ทีต่อบโจทยคนรกัสขุภาพ 
ดวยสไตลเมนูที่ผสมผสาน ระหวางรอวฟูด วีแกน 
ออรแกนิก และพาลิโอ ซึง่คณุอู อภชิาต ิ ศรหีาโคตร 
เจาของรานน้ีบอกวา เมนเูพือ่สขุภาพสไตลเขานัน้ไมได
มสีวนผสมอะไรเปนพิเศษ แตการทีเ่ราสามารถเลือก
กินไดวาอะไรที่เหมาะหรือไมเหมาะกับรางกายของเรา 
สิง่น้ีตางหากคอืความพเิศษ

เมนูหลัก ๆ ในรานมีทั้งเมนูที่ปรุงใหมจานตอจาน เมนูขาวกลองเพื่อสุขภาพที่จะเปลี่ยนเมนูไป
ตามวัตถุดิบในแตละวัน หรือจะเปนอาหารกลองปรุงสําเร็จพรอมกิน โดดเดนที่รอวเคก ปรุงจากสวน
ผสมสดใหม อาทิ แมงโกชีสเคกที่ใชอัลมอนดและเม็ดมะมวงหิมพานตบด ผสมกับมะมวงนํ้าดอกไม 
เพิ่มรสชาติดวยมะนาวกับเกลือ หวานอมเปรี้ยวละลายในปาก ไมเพียงเหลาเมนูกรีน ๆ แตที่นี่ยังมี
เครื่องดื่มและกาแฟหลายชนิด ไปจนถึงสินคาของกินของใชที่สงตรงจากกลุมเกษตรกรรายยอย ที่
คุณอูตองการสนับสนุนเกษตรกรรายเล็กใหมีชองทางกระจายสินคามากขึ้น

เลือกรอวฟูดใหเหมาะที่ Ingreendient

INGREENDIENT 
“Eat Local by Local” is the slogan and 
motto of this little grocery store and cafe 
that catches the attention of the health - 
conscious people with its items delivered 
in a mixed style between raw food, vegan, 
organic and paleo. Khun Oo - Aphichart 
Srihakote, the owner, tells us that this 
healthy menu does not contain any special 
ingredients, but it is one that we can choose 
what is suitable for us. This is what makes 
it special. The menu consists of freshly 

cooked a-la-carte dishes, healthy lunch 
and dinner boxes that change everyday 
depending on the ingredients they nd, but 
the most remarkable thing is the raw cakes 
made from fresh products such as mango 
cheesecake that uses almond and cashew 
nuts with local ripe mango juice with a little 
suggestion of lime juice and salt to create a 
melt-in-your-mouth texture.

Apart from these “green items”, 
Ingreendient also offers a variety of drinks 
and coffee as well as products it gets 
straight from the farmers as Khun Oo 
believes in supporting them in distribution 
of their goods.
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วีแกนเนอรี: สุขภาพดีไมจําเปนตองจืดเสมอไป

หาก เคยคิดวาอาหารวีแกนไมอรอยน้ันคง
ตองเปลี่ยนใจ เพราะที่นี่ปรับสูตรและสรางสรรค
จนรสชาติโดนใจนักชิมมานักตอนัก การันตีจาก
รานที่เปดแลวถึง 4 สาขาทั่วกรุงเทพฯ คุณจา 
ณปภัสสร ตอเทียนชัย เจาของราน ตั้งใจบอกให
ทุกคนเขาใจวาวีแกนไมไดมีแคผักหรือซูเปอรฟูด
เทานั้น แตมีใหเลือกหลากหลาย กินงาย แถม
อรอยและสุขภาพดีดวย ที่สําคัญสบายใจไดเลย 
เพราะที่นี่ปรุงจากวัตถุดิบสายวีแกนที่สดใหม และ
สะอาดจริง ๆ

โดดเดนสดุ ๆ เห็นจะเปนสมตํา ซึง่เสริฟพรอม
ไกทอดรอน ๆ แตทีร่านเปลีย่นมาใชเหด็หิมะไตหวนั
ทอดแทนไก อรอยไมตางกนัเลย หรือจะเปนวาฟเฟล
ทีม่สีวนผสมของเมลด็เฟล็กซซึง่มโีอเมกาสงู สอดไส

VEGANERIE
Those who believe vegan food is not 
yummy must prepare to change their 
mind for this place have adapted and 
invented until their food has become 
the darling of the foodies with the most 
discriminating taste - the fact already 
proven with its 4th branch already 
opened in Bangkok. Ms. Ja - Napapassorn 
Tortianchai, the owner, wishes to create 
a good understanding that vegan food is 
not just vegetables and superfood. It 
offers a variety of choices, easy to eat 
and delicious as well as healthy, so one 
can rest assured that at Veganerie, 
authentic vegan ingredients that are 
both fresh and clean are used.

The most remarkable dishes are the 
papaya salad “Som Tum” that comes 
with deep - fried chicken - the chicken 
here however is replaced by snow 
mushroom, and the wafes that contain 
ex seeds that are rich with omega. The 
wafes are stuffed with fried snow 
mushroom and eaten with the sweet 
and sour nut sauce.

A favourite item among the ladies is 
the smoothies bowl that uses blended 
kale with fresh bitter fruits then decorated 
with goji berries, yellow bean yoghurt and 
granola that will ll you up so healthily 
and the scones with coconut whipping 
cream with lush strawberry sauce to nish 
the meal. The health - conscious 
customers like you cannot miss it.

เหด็หมิะทอด ราดดวยซอสถัว่หวานอมเปร้ียว ขยบัมา
ที่เมนูโปรดของสาว ๆ อยางสมูธตี้ โบวล  ที่ใช
ผกัคะนาปนเขมขนผสมผลไมสดลดขม วางดวย
โกจเิบอรรี ่โยเกริตถัว่เหลอืงและกราโนลา อิม่แบบ
คลีน ๆ ถดัมาทีข่นมสโคนสอดไสวปิครมีมะพราว 
ราดซอสสตรอวเบอรรีฉ่ํา่ ๆ  ตบทาย เรยีกไดวาราน
นี้มีเมนูสเปเชียลที่สายเฮลตี้พลาดไมไดเด็ดขาด

   |   55



กรีนเมด คาเฟ: 
วีแกนนานาชาติผสาน
สลัดฟวชัน

“อาหารสามารถเปนยาได ถากิน
อยางถูกวิธี” คุณปอย วาสินี ตาปญญา เจาของ
รานอาหารที่ตกแตงอบอุนราวกับอยูในบานหลัง
เล็ก ๆ ในฟารมรานนี้บอกเรา เพราะทั้งความ
อรอยและสารอาหารที่ถูกตองตามหลักโภชนา
ตองมาพรอม มั่นใจไดเลยวาผักที่นี่ปลอดสาร
แนนอน เพราะเธอเชื่อใน “Heartmade” ตั้งแต
การเลือกวัตถุดิบอยางพิถีพถิัน ไปจนถึงขั้นตอน
การปรุงและการบริการดวย

เมนูสุขภาพท่ีเปนนางเอกของรานหนีไมพน
สลัด แตที่นี่มีใหเลือกเยอะกวาที่คุณคิด! ทั้งแบบ
ไทย ๆ อยางสลัดสมโอปลาทูยาง สลัดเมี่ยงคํา 
จนถึงสไตลนานาชาติอยางสลัดนิชัวรแบบฝรั่งเศส 
คอบบสลัดสไตลอเมริกัน และกรีกสลัด เปนตน ที่
ยอมใจใหอกีหนึง่ เห็นจะเปนเมนูซปุฟกทองแกงเลยีง 
ทีใ่ชฟกทองไทยทาํซปุ ใสเคร่ืองแกงเลยีงนดิ ๆ
หอมแบบไทย และโฮมเมดพาสตาซอสมะเขือเทศ
สตูรพเิศษ ทีเ่ราจะสัมผสัถงึรสหวานจากมะเขือเทศ
เนน ๆ ผัดกับเห็ดออรินจิ เสิรฟพรอมไขออนเซ็น 
และนํ้าผักผลไมสกัดเย็นสดชื่น

GREENMADE CAFÉ
“With the right application, food is medicine”, said Ms. Poy - Vasinee Tapunya, 
the owner of this homey “little cottage” farmhouse of a restaurant. She believes 
in good tasting as well as nutritional cuisine, and one can believe that the 
vegetables here are clean and free from pesticides for she goes for everything 
“Heartmade”and pays attention to all the details from choosing ingredients to 
the preparation and cooking process to service. 

The healthy part of the menu inevitably consists of salads, but do not 
underestimate their variety! The menu ranges from something Thai like pomelo 
salad with grilled mackerels or betel leaves salad to international favourites like 
the French Niçoise salad or the American Cobb salad and the Greek salad. What 
our team adores is the “Gang Liang” pumpkin soup that uses Thai pumpkin as 
well as some spices from the Thai spicy Gang Liang soup and the home - made 
pasta with their secret recipe of tomato sauce where one can feel the real taste 
of tomato stir - fried with Orinji mushrooms served with onsen eggs and veggie 
- fruit juice mix to refresh you.
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