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โลกเปลี่ยน เราตองเปลี่ยนตาม
ไฟฟาแหงอนาคต

National Energy
Trading Platform



“พระเจาอยูหวัเปนนํา้ ฉนัจะเปนปา ปาทีถ่วายความจงรกัภกัดตีอนํา้ 
พระเจาอยูหวัสรางอางเกบ็นํา้ ฉนัจะสรางปา”

พระราชดํารัส สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสใหกําเนิดโครงการปารักนํ้าในภาคอีสานเปนครั้งแรก
ณ บานถํ้าติ้ว อําเภอสองดาว จังหวัดสกลนคร เม่ือวันที่ 20 ธันวาคม 2525

เขื่อนสิริกิติ์ แหลงทองเที่ยวที่มีความสวยงามตามธรรมชาติของจังหวัด
อุตรดิตถ เปนเขื่อนดินขนาดใหญที่สุดในประเทศไทยโอบลอมไปดวยภูเขา
นอยใหญทําใหมีอากาศเย็นสบายตลอดท้ังป เขื่อนแหงนี้ถูกสรางข้ึนตาม
โครงการพัฒนาลุมนํ้านาน เดิมชื่อ “เข่ือนผาซอม” ตอมาไดรับพระบรมราชา
นุญาตใหเชิญพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ 9 ขนานนามวา “เขื่อนสิริกิติ์” ตั้งแตวันที่ 24 พฤษภาคม 2511 
ซึ่งเขื่อนแหงนี้ยังประโยชนดานการชลประทาน การคมนาคม รวมถึงการ
ทองเท่ียวและผลพลอยไดจากการระบายน้ําสามารถผลิตกระแสไฟฟาจาก
พลังนํ้าเพื่อสองสวางใหกับประชาชน

ระบบนิเวศสมดลุ ราษฎรอดุมสมบรูณ
ดวยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณพระผู ทรงเป นแม ของแผ นดิน 

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) จึงดําเนินโครงการปลูกปาตนนํ้า
ในพื้นที่จังหวัดนาน ซึ่งเปนปาตนนํ้าของเขื่อนสิริกิติ์มาอยางตอเนื่อง โดย
ประชาชนไดรวมปลูก ดูแล และรักษาปา ชวยคืนความสมดุลระบบนิเวศ
ในพื้นที่ และสรางความอุดมสมบูรณแกพื้นที่ทํากินของราษฎร รวมถึงชวย
บรรเทาอุทกภัยไดเปนอยางดี สําหรับพื้นที่เหนือเขื่อนสิริกิติ์แหงนี้ กฟผ. 
และชุมชนไดรวมกันปลูกหญาแฝกเพื่อปองกันการพังทลายของหนาดิน และ
สรางฝายชะลอนํ้า เพื่อสรางความชุมชื้นใหกลับคืนสูพื้นที่ปาตนนํ้า และเก็บ
กักนํ้าฝนอยางครบวงจร

ในวันนี้…ผืนปาตนนํ้ารอบเขื่อนสิริกิติ์ ไดรับการชุบชีวิตใหระบบนิเวศ
ฟนคืนความอุดมสมบูรณ จนเกิดเปนผืนปาใหชุมชน และสัตวปานอยใหญ 
โดยรอบเขื่อนสิริกิติ์ไดพึ่งพิงอาศัย และทําใหประชาชนอยูดีมีสุข

Sirikit Dam is a naturally fascinating tourist attraction of Uttaradit 
Province and the biggest earth dam in Thailand. As the dam in 
surrounded by small and big mountains, its weather is nice throughout 
the year, Sirikit Dam, originally known as “Pha Sorn Dam”, was built 
under the Development of the Nan River Basin Project. On May 24, 1986, 
His majesty King Bhumibol Adulyadej gave the royal permission to name 
it “Sirikit Dam” after Her Majesty Queen Sirikit. The dam has provided 
benefits in many aspects including irrigation, transportation, tourism, and 
electricity generation to supply power and light to the public.

A Balanced Ecosystem Brings Fertile Lives   
With a deep feeling of gratitude to Her Majesty Queen Sirikit, 

Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) has implemented 
the watershed reforestation project in Nan Province, which is also the 
watershed forest of Sirikit Dam. People have joined in planting and 
conserving the trees in the forest to restore a balanced ecosystem 
and fertility of the soil as well as to mitigate floods. In the area over 
Sirikit Dam, EGAT and communities have planted vetiver grass to 
prevent soil erosion and built check dams to bring back humidity to 
the watershed forest and store rainwater.

Today…the watershed forest surrounding Sirikit Dam is revived 
and inhabited by communities and animals, contributing to the 
happy live of people.

“If His Majesty Water, I shall be a forest, which remains loyal to the water. 
His Majesty builds reservoirs, and I shall build forests.”

A royal speech by Her Majesty Queen Sirikit on the birth of Pa Rak Nam Project. At Baan Tham Tiew in Song Dao District, Sakon Nakhon Province on December 20, 1982

เขือ่นสิรกิติิ…์เขือ่นแมของแผนดนิ
SIRIKIT DAM…THE MOTHER’S DAM



àÃÒ กําลังอยู ในทามกลางเทคโนโลยีที่
เปลีย่นแปลงไป  หลายหนวยงานตองปรบัตวัเอง  
เน่ืองดวยเทคโนโลยีเขามาสอดแทรกในทุกการ
ดําเนินชีวิต  ทําใหรูปแบบและพฤติกรรมของ
ผูบริโภคเปลี่ยนตามไปดวย  แมกระทั่งการใช
ไฟฟาในปจจุบันที่ผูบริโภคกลายมาเปนผูผลิต
ไฟฟาใชเอง และบางสวนมีความพรอมที่จะขาย
ไฟเขาระบบ หรือขายกันแบบกลุมอีกดวย เกิด
เปนโรงไฟฟาขนาดเลก็ขึน้มากมาย แนวโนมการ
ใชไฟฟาทีเ่ริม่เปลีย่นไปน้ียงัเกดิขึน้กบัทัว่โลก  จะ
เห็นไดวาบางประเทศมีการสรางตลาดกลางซ้ือ
ขายไฟฟากันแลว และสําหรับประเทศไทยก็มี
การเตรียมการพัฒนาแพลตฟอรมตลาดกลาง
ซื้อขายพลังงานไฟฟาไวรองรับเชนกัน ซึ่งจะสง
ผลดีตอการเอ้ือใหเกิดการแขงขันระหวางผูผลิต
ไฟฟา  การจัดการระบบไฟฟาใหมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน รวมท้ังทําใหประชาชนไดราคาคาไฟท่ี
ถูกลงและมีความเหมาะสม
 EGAT MAGAZINE ฉบับนี้ มีเรื่องราวของ
ตลาดกลางซือ้ขายไฟฟาของประเทศไทยทีก่าํลงั
จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งจะทําใหผูอานมีความ
เขาใจมากข้ึน  นอกจากนีย้งัมีเรือ่งอ่ืน ๆ  ทีน่าสนใจ
ที่นับวาเปนอาหารสมองไดเปนอยางดี ติดตาม
อานไดภายในเลมกันเลย
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We live in an age of fast-changing 
technologies. Many organizations have to 
adapt themselves as technologies have 
play more important role in everyday 
life leading to a change in consumer 
behaviors. Even the electricity generation 
in Thailand has seen growing numbers of 
consumers becoming electricity producers 
themselves. Some of them have an ability 
to sell electricity back to the system or 
even to trade among themselves as can 
be seen by more and more small power 
plants appearing. This trend is something 
global as many countries have created 
central markets for electricity trades. 
To respond to this, Thailand also in the 
preparation phase for creating such central 
market as it could lead to competitions 
among electricity producers to improve 
their electricity management ef ciency and 
also to a more appropriate and cheaper 
price for electricity.

In this issue of EGAT Magazine, we will 
talk about our country’s electricity central 
market to provide readers with better 
understanding, whereas other stories inside 
are also informative and bene cial. Please 
read on.
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กฟผ. ขอทําความดีดวยหัวใจ
เทิดไทองคราชัน 

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
(กฟผ.) ขอเปนสวนหนึ่งรวมกับคนไทยทั้งประเทศในการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี ดวย
การทําความดีดวยหัวใจ ปฏิบัติงานทางดานจิตอาสา โดยคํานึงถึงประโยชนสวนรวมเปนที่ตั้ง 
ตลอดเดือนกรกฎาคม 2561 เพื่อเทิดพระเกียรติองคราชันรัชกาลที่ 10 แหงราชวงศจักรี 
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เร่ิมกิจกรรมแรกของเดือนดวยการรวมพลังของชาว กฟผ. เพ่ือ
แสดงถึงเจตนารมณ “คน กฟผ. รวมอาสา ทําความดีดวยหัวใจ” 
โดยคณะผูบริหารและผูปฏิบัติงานทั่วทุกภูมิภาค รวมกลาวคําถวาย
สัตยปฏิญาณและแสดงเจตนารมณในการทําความดี เพื่อถวายเปน
พระราชกุศล เบื้องหนาพระบรมฉายาลักษณ สมเด็จพระเจาอยูหัว 
ในการจะมุงมั่นทําความดี เพื่อประโยชนสวนรวมโดยไมหวังตอประโยชน
ส วนตน และจะนอมนําพระราชปณิธานของพระองค ที่ทรงให
ความสําคัญกับการทํางานดานจิตอาสา มาเปนแบบอยางสําหรับการ
ดําเนินชีวิต 

ภารกิจจิตอาสา ทําความดีดวยหัวใจ ประกอบดวยหลายกิจกรรม 
ซึ่ง กฟผ. ไดเชิญชวนชาวชุมชนรอบโรงไฟฟา หนวยงานสวนราชการ
และหนวยงานปกครองสวนทองถิ่น และบริษัทในกลุม กฟผ. เขา

The management and staff of EGAT 
vowed in front of Rama X’s portrait their 
intention to perform good deeds for the 
benets of the public as a whole and 
adhere to the royal advice in volunteering 
for public services.
 In that pursuit,in July EGAT staged a 
series of activities in cooperation with 
communities around power plants and 
local government agencies.

The Electricity Generating Authority 
of Thai land (EGAT) joined the 
nation to celebrate His Majesty 
King Maha Vajiralongkorn’s 66th 

birthday anniversary on July 28 by 
“performing good deeds with 
hearts.”

EGAT sings 
praises to King 
with good deeds 
from hearts

รวมเปนภาคีเครือขายการทําความดีตลอดเดือนกรกฎาคมนี้ ไมวา
จะเปน กิจกรรมทําความสะอาดชุมชน โรงเรียน และวัด ในพื้นที่
ใกลเคียงสํานักงานใหญ กฟผ. อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 
จํานวน 10 แหง กิจกรรม “เราทําความดีดวยหัวใจ ปลูกปาชายเลน 
เทิดไทองคราชัน” โดยทําการฟ นฟูปาชายเลนอุทยานแหงชาติ
หมูเกาะชุมพร จังหวัดชุมพร จํานวนทั้งสิ้น 100 ไร เพื่อเฉลิม
พระเกียรติและแสดงความจงรักภักดี ซึ่งนอกจากจะเปนการชวย
ฟ นฟูสภาพผืนปาใหอุดมสมบูรณ สรางสมดุลของทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝ ง ยังเปนแหลงอนุบาลและเพาะพันธุ สัตวนํ้า ซึ่ง 
กฟผ. ไดเลือกพื้นที่ในการปลูกปาที่ เป นความตองการของชุมชน
อยางแทจริง เพื่อใหเกิดความรูสึกมีสวนรวมเปนเจาของผืนปา และ
เต็มใจที่จะชวยดูแลรักษาปาใหเติบโตอยางย่ังยืนตอไป 
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กิจกรรม “เราทําความดีดวยหัวใจ” ณ 
เขื่อนวชิราลงกรณ จังหวัดกาญจนบุรี เขื่อน
ซึ่งในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรด
เกลาฯ พระราชทานนามตามพระนามาภิไธย
ในสมเด็จพระเจ าอยู หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร แทนชื่อเข่ือนเขาแหลม
เดิม ยังความปลาบปลื้มใหกับ กฟผ. และปวง
ชนชาวไทย ดวยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ
สมเด็จพระเจาอยูหัว กฟผ. และภาคีเครือขาย
การทําความดีดวยหัวใจและประชาชนอําเภอ
ทองผาภูมิ จึงไดรวมกันปลูกตนรวงผึ้ง ซึ่ง
เปนตนไมประจํารัชกาล จํานวน 100 ตน 
ปลูกตนยาง จํานวน 100 ตน เพ่ือเพ่ิมพื้นที่
สีเขียวและชวยลดโลกรอน และปลอยพันธุปลา
จํานวน 660,000 ตัว ถวายเปนพระราชกุศล 
ซึ่งเปนการชวยขยายพันธุ ปลาน้ําจืด สามารถ
สร างอาชีพและรายได  ให กับชุมชนรวมถึง
สรางระบบนิเวศและเปนแหลงอาหารใหกับ
ชุมชนอีกทางหน่ึง

นอกจากนี้  กฟผ .  ยั ง ได  จั ดกิ จกรรม
จิตอาสาอื่น ๆ อยางตอเน่ืองเพ่ือถวายเปน
พระราชกุศลตลอดทั้งเดือนกรกฎาคม 2561 
โดยใหความสําคัญกับการมีส วนรวมในเรื่อง
ความรบัผดิชอบตอสงัคม อาท ิกจิกรรมรับบริจาค 
โลหิต กิจกรรมรับบริจาคหนังสือแกหองสมุด 
โรงเรียนที่ขาดแคลน กิจกรรมรับบริจาคเสื้อผา 
เพือ่ชมุชนท่ีหางไกล กจิกรรมทาํหมอนจากหลอด 
ที่ไมไดใชแลว เพื่อมอบแกผู ปวยติดเตียงตาม
โรงพยาบาล กจิกรรมทาํสมดุจากกระดาษ Reuse 
เพื่อมอบแดโรงเรียนชายขอบหรือโรงเรียน
ชายแดนอีกดวย

Among these activities were:
• Cleaning campaign in 10 areas close to EGAT’s Bang Kruai Headquarters.
• Mangrove rehabilitation at Chumphon Archipelago National Park covering an 
area of 100 rai.
• Planting 100 Yellow Star trees (a Rama X’s royal tree) plus 100 Para Rubber 
trees, and releasing 660,000  shes at Vajiralongkorn Dam in Kanchanaburi.
• Donations of blood, books and clothes for rural communities.
• Making pillows from straws for bedridden patients at hospitals.
• Making notebooks from re - used papers for border schools.

These activities were ended by a royal blessing ceremony by singing Sansoen 
Phra Barami (Glorify His Prestige) royal anthem and a ceremony of offering 
robes to Buddhist priests under the royal scholarship program for Thai monks.
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ปดทายเดือนมหามงคลดวย พิธีถวาย
พระพรชัยมงคล ถวายสัตยปฏิญาณ ของ
ผู ปฏิบัติงาน กฟผ . พรอมร วมร องเพลง
สรรเสริญพระบารมี  และสดุดีจอมราชา 
อยางกึกกอง และพิธีถวายผาปามหากุศล
เฉลิมพระเกียรติ สนับสนุนโครงการทุนเลา
เรียนหลวงสําหรับพระสงฆไทย ถวายเปน
พระราชกุศลแดสมเด็จพระเจาอยูหัว เน่ือง
ในโอกาสวันคลายวันพระราชสมภพ ในวันที่ 
28 กรกฎาคม 2561 สําหรับโครงการทุน
เล าเรียนหลวงสําหรับพระสงฆ ไทย เป น
โครงการอันเ น่ืองมาจากพระราชปณิธาน
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ดานศาสนา ทรง
พระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหจัดตั้งโครงการ
ดังกลาวขึ้นในป 2547 ซึ่งตลอดระยะเวลา 14 ป

The program was initiated by the 
late King Bhumibol in 2004, and over 
the past 14 years EGAT has contributed 
14.4 million baht to support the 
education of priests and novices from 
Buddhist religion institutes in Thailand.

  EGAT will adopt the “performing 
good deeds with hearts” as a model 
in conducting its business honestly 
for the common good.

ทีผ่านมา กฟผ. ไดมอบเงนิรวมกวา 14.4 ลานบาท
เพื่อสนับสนุนการศึกษาแก พระภิกษุสงฆ 
และสามเณรจากสถาบันพุทธศาสนาใน
ประเทศ ใหมีความรูทางพระพุทธศาสนาอยาง 
ถองแท และเปนแบบอยางใหพุทธศาสนิกชน
หันมาศรัทธา ศึกษาและปฏิบัติตามหลักธรรม
มากขึ้น

กฟผ. ขอนอมนําและสืบสานพระราช
ปณิธานจิตอาสาทําความดีด วยหัวใจมา
เปนแบบอยาง พรอมสงเสริมใหผูปฏิบัติงาน
มีจิ ตสาธารณะในการบํา เ พ็ญสาธารณ
ประโยชนเพื่อสังคม ตลอดจนยึดมั่นใน
การปฏิบัติหนาที่ด วยความซ่ือสัตยสุจริต 
เปนพลเมืองท่ีดี และรวมกันรักษาทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อประโยชน
สุขของคนไทยตลอดไป
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การ ใหความชวยเหลือนักฟุตบอลทีมหมูปาอะคาเดมีและโคชจํานวน 13 ชีวิต ซึ่งติดอยู
ในถํ้าหลวง - ขุนนํ้านางนอน อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย ตั้งแตวันที่ 26 มิถุนายน 2561 
เปนตนมา นับเปนเวลา 18 วัน ซึ่งมีหลายหนวยงานรวมบูรณาการในภารกิจการชวยเหลือ รวม
ถึงการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ทีไ่ดสนบัสนุนปฏบิตักิารครัง้นีอ้ยางเตม็กาํลงั ดวย
อปุกรณและบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในดานตาง ๆ รวมกวา 40 คน จนภารกิจประสบความ
สําเร็จสามารถนําทั้ง 13 ชีวิตออกมาได

สําหรับภารกิจของ กฟผ. ไดแบงบุคลากรออกเปน 3 ทีม ไดแก 1) ทีมวิศวกรที่เช่ียวชาญ
ดานการเจาะระเบิด 2) ทีมวิศวกรที่เช่ียวชาญดานระบบสูบนํ้าและระบบไฟฟา และ 3) ทีมนัก
ประดานํา้ พรอมดวยถงัอากาศ เรกกูเรเตอร อปุกรณความดนัและเครือ่งอดัอากาศ เขารวมสมทบ 
นอกจากน้ี ยงัไดสนบัสนนุทมีงานพรอมอปุกรณกลองสองภายในพืน้ทีแ่คบ (Borescope)  เพือ่นาํไป
หยอนลงไปภายปลองถํา้ ใหเหน็สภาพภายในถํา้ เครือ่งตรวจวดัแผนดินไหว (Seismograph) เพื่อ
ตรวจจับแรงส่ันสะเทือนจากภายในถํ้า วิเคราะหหาตําแหนงที่เด็กและโคชอยู สนับสนุนสาย 
Power Main กันนํ้า พรอมอุปกรณตอสายไฟครบชุด เพื่อใชเปนสายไฟหลักเสริมการจายไฟ
ที่จะใชกบัเครือ่งสูบนํา้รวมกบัเจาหนาทีข่องการไฟฟาสวนภมูภิาค นอกจากนีย้งัไดสนบัสนนุหลอด 
Smart LED เพื่อใหแสงสวางภายในถํ้า 

ปฏิบัติการ กฟผ. รวมภารกิจ
ชวย 13 ชีวิต ทีมหมูปาอะคาเดมี

The Electricity Generating Authority of 
Thailand (EGAT) actively took part in a 
mission to rescue the Wild Boar football 
team trapped in the ooded Tham Luang 
cave of Chiang Rai’s Mae Sai district for 
18 days since June 26, 2018.
 EGAT sent more than 40 experts in 
diverse elds along with specialised 
equipment to support the concerted 
effort to bring the 13 members out of the 
cave safely.
 Three EGAT teams were assigned 
specic tasks - blasting; water pumping 
and electric system; and diving.
 In addition, EGAT sent specialised 
equipment to aid the search and rescue 
operation. They are: 
• Borescope which is dropped into the 
cave holes to view the inside.
• Seismograph to detect vibration inside 
the cave and locate the position of the 
Wild Boar team.
• Water - proof power main to supply 
electricity to water pumps.
• Smart LED light bulbs.

EGAT takes part in 
“13 Wild Boars” rescue
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เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 การไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทย (กฟผ.) ทําพิธีเปดโรงไฟฟาพลังนํ้าเขื่อน
กิ่วคอหมา จังหวัดลําปาง เพื่อนํานํ้าที่ระบายจากเขื่อนมา
ใชใหเกิดประโยชนสูงสุดดานพลังงาน โดยโรงไฟฟาพลัง
นํ้าเขื่อนกิ่วคอหมา ประกอบดวยเครื่องกําเนิดไฟฟาขนาด 
2.5 เมกะวัตต จํานวน 2 เครื่อง และขนาด 0.5 เมกะวัตต 
จํานวน 1 เคร่ือง รวมกําลังผลิตทั้งสิ้น 5.5 เมกะวัตต สามารถ 
ผลิตกระแสไฟฟาเขาระบบไดปละ 33.42 ลานหนวย ลด
การนําเขาเช้ือเพลิงตางประเทศได 167 ลานบาทตอป 
และชวยลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดออกไปสูชั้น
บรรยากาศไดถึง 19,424 ตันตอป 

ทั้งนี้ กฟผ. ไดรวมกับกรมชลประทานพัฒนาโครงการ
โรงไฟฟาพลังนํ้าทายเขืื่อนชลประทานต้ังแตป 2550 ดําเนิน
การกอสรางแลวเสร็จ จํานวน 7 เขื่อน ประกอบดวย เขื่อน
เจาพระยา เขื่อนนเรศวร เขื่อนแมกลอง เขื่อนปาสักชลสิทธิ์
เขื่อนขุนดานปราการชล เขื่อนแควนอยบํารุงแดน และโรง
ไฟฟาพลังนํ้าเขื่อนก่ิวคอหมา นอกจากน้ี ยังมี โรงไฟฟา
พลังนํ้าทายเขื่อนที่อยูระหวางดําเนินการกอสรางอีก 2 แหง 
คือ เขื่อนคลองตรอน และเขื่อนผาจุก ซึ่งคาดวาจะแลว
เสร็จในป 2564 และ ป 2565 ตามลําดับ เมื่อแลวเสร็จจะ
มีกําลังผลิตรวม 100.7 เมกะวัตต และลดการปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซดถึง 305,031 ตันตอป

เปดโรงไฟฟาพลังนํ้าเข� อนกิ่วคอหมา 
เพิ่มสัดสวนพลังงานหมุนเวียน มุงสูสังคมคารบอนตํ่า

EGAT’s Kiew Kho Ma Hydropower Plant 
in Lampang was inaugurated on June 19, 
2018 harnessing stream from irrigation 
system for power generation.
 The new 5.5 - MW powerhouse 
consists of three generators, two of them 
with 2.5-MW capacity each and one with 
0.5-MW.
 It can deliver 33.42 million units of 
electricity a year to the national grid, 
leading to the reduction of annual fuel 

EGAT’s Kiew Kho Ma Hydropower Plant comes 
on line to boost renewable energy portfolio

bills by 167 million baht and CO
2 

emissions by 19,424 metric tons a year.
 Since 2007, EGAT has cooperated with 
the Royal Irrigation Department to 
develop hydropower projects using 
downstream water from irrigation dams.
 Seven facilities completed under the 
cooperation are Chao Phraya Dam, 
Naresuan Dam, Mae Klong Dam, Pasak 
Jolasid Dam, Khun Dan Prakarn Chon 
Dam, Kwai Noi Bumrung Dan Dam, and 

Kiew Kho Ma Hydropower Plant.
 Two more projects under the 
construction are Khlong Tron Dam and 
Pha Chuk Dam which are scheduled for 
start - up in 2021 and 2022, respectively. 
 The two projects will have a combined 
generating capacity of 100.7 MW, 
contributing to CO

2
 emission reduction 

by 305,031 metric tons a year.
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National Energy 
Trading Platform

NETP ตลาดกลางซื้อขายพลังงานไฟฟาแหงชาติ
พลังงานไฟฟา เปนพลังงานรูปแบบหนึ่งที่อยูใกลตัวมนุษยมากที่สุดและ

ขาดไมไดอยางแนนอน เนื่องจากในยุคนี้ ไมวาจะเปนอุปกรณขาวของ
เคร่ืองใช รวมถึงยานพาหนะ ตางตองใชพลังงานไฟฟาในการขับเคล่ือน

ทั้งส้ิน การทําความรูจักและเขาใจเร่ืองพลังงานไฟฟาจึงเปนเร่ืองจําเปน 
หนวยงาน 3 การไฟฟาของประเทศไทย ไดแก การไฟฟานครหลวง 

(กฟน.) การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) และการไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย (กฟผ . ) ได  เตรียมดํา เนินโครงการวิจัยและพัฒนา

แพลตฟอรม ตลาดกลางซ้ือขายพลังงานไฟฟาแหงชาติ และจัดทําแผนที่
นําทางแพลตฟอรมดิจิทัลการไฟฟาแหงชาติ หรือ โครงการ National 

Energy Trading Platform (NETP) โครงการน้ีจะเกิดประโยชนอยางไร
ตอประชาชนผูใชไฟฟา เรามาเริ่มศึกษาไปพรอมกัน 
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A GAME CHANGER IN POWER SUPPLY 
TRANSFORMATION

 Electricity is a form of energy which is closest 
to human beings and indeed is indispensable 

at the age when almost everything like appliances 
and vehicles are run on electr ic power. The 

comprehension of electric power has therefore become 
essential. Thailand’s three power utility enterprises - the 

Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT), the 
Provincial Electricity Authority (PEA) and Metropolitan 

Electricity Authority (MEA) - are preparing to launch a 
research on the development of National Energy Trading 

Platform (NETP) and a roadmap involved. How does this 
project benefit consumers?  Let’s find out together.

NETP 
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The world changes,
and we need to evolve.

The technological advancement in Thailand 4.0 is changing the way 
electricity is sent to consumers: from the old way of delivering electricity 
in one direction, from generation and transmission systems under EGAT’s 
responsibility to the distribution systems operated by MEA and PEA before 
ultimately reaching users.

Today, many countries have seen consumers start trading electricity 
among one another. Such practice has taken place in Brooklyn of New 
York by a company called LO3, or in Australia by a rm known as Power 
Ledger.

  This has happened because consumers have installed rooftop 
photovoltaic (PV) systems and other alternative energy generation sources 
to meet their energy requirement.

Thus that gives rise to the term of Prosumer, a person who consumes 
and produces a product. Most prosumers tap power generated by 
electricity-generating solar panels mounted on the rooftop of a residential 
or commercial building or structure. There are four factors changing the 
electric power transmission.

âÅ¡à»ÅÕèÂ¹ 
àÃÒμŒÍ§à»ÅÕèÂ¹μÒÁ

ดวยความกาวหนาของเทคโนโลยีในยุค 4.0
สงผลใหรูปแบบการสงผานพลังงานไฟฟาไปสูการ
ใชงานตามบานเรอืนประชาชนเปลีย่นแปลงไป จาก
เดิมที่เปนการสงผานไฟฟาในทิศทางเดียวคือจาก
ระบบผลิต ไประบบสง (รับผิดชอบโดย กฟผ.) ไป
ยังระบบจําหนาย (รับผิดชอบโดย กฟน. และ 
กฟภ.) แลวจึงไปถึงผู ใชไฟฟา ปจจุบันในตาง
ประเทศเริ่มมีการซื้อขายไฟฟาเสรีระหวางผูใช
ไฟฟาดวยกัน  เชน ยานบรูคลิน รัฐนิวยอรก 
สหรัฐอเมริกา โดยบริษัท LO3 หรือ ที่ประเทศ 
ออสเตรเลีย โดย บริษัท Power ledger เนื่องจาก 
ผูใชไฟฟา (Customer) มีการตดิตั้ง โซลารรูฟท็อป 
หรือแหลงผลิตพลังงานทดแทนอ่ืน ๆ ทําใหมี
สถานะใหมที่สามารถผลิตไฟฟาใชเองได  เรียกวา 
Prosumer ทั้งนี้ มี 4 ปจจัยที่ทําใหรูปแบบการสง
ผานไฟฟาเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ไดแก

S P E C I A L  S T O R Y
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ไฟฟาที่ผลิตได ไมไดมาจากการผลิตโดยโรง
ไฟฟาขนาดใหญเพียงอยางเดียว แตจะมีการผลิต
ไฟฟาจากโรงไฟฟาขนาดเล็กท่ีกระจายอยูทัว่ไป ซึง่
มาจากผูใชไฟฟาเปนผูผลติไฟฟาเอง หรอืทีเ่รยีกวา 
Prosumer การผลิตไฟฟาของ Prosumer จะเปน
รูปแบบของการติดตั้งโซลารเซลลบนหลังคาบาน 
หรือหลังคาโรงงานของตนเอง ซึ่งนอกจากจะไวใช
งานภายในที่อยูอาศัยหรือโรงงานของตนเองแลว 
เมื่อมีไฟฟาเหลือใช จะขายไฟฟาเหลานั้นไหลยอน
เขามาในระบบอีกดวย 

กระแสการสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือลดโลกรอน 
ลดการปลดปล อยก าซคาร บอนไดออกไซด  
ตระหนกัถงึสิง่แวดลอมและสงัคมสเีขยีวทีก่อตวัขึน้
อยางรุนแรง ขณะเดียวกันเทคโนโลยีดานพลังงาน
ทดแทนหรอืพลงังานหมุนเวียนทีก่าวหนาอยางมาก 
สงผลใหราคาของอุปกรณพลังงานทดแทนถูกลง
อยางรวดเร็ว

พฒันาการของเทคโนโลยีดานการส่ือสาร จาก
เดิมท่ีเปนแบบอนาล็อกไปสูยุคดิจิทัล เอื้อใหการ
ติดตอสื่อสารระหวางแหลงผลิตไฟฟาตาง ๆ 
สามารถแสดงผลของปริมาณความตองการใชไฟฟา 
ปรมิาณการใชไฟฟาไดแบบ Real Time ทัง้ยงัแสดง
ผลผานแอพพลิเคช่ันบนโทรศัพทมือถือไดอีกดวย 
และปจจุบันยังมีการพัฒนาอุปกรณ Internet of 
Thing (IOT) เขามาชวยอาํนวยความสะดวกในชวีติ
ประจําวันมากขึ้น 

ปริมาณความตองการใชไฟฟาเพ่ิมสูงขึ้นอยาง
มาก เนื่องจากเทคโนโลยีสมัยใหมสวนมากใช
พลงังานไฟฟาในการขบัเคลือ่น เชน ยานยนตไฟฟา 
(Electric Vehicle; EV ) อาทิ รถยนตไฟฟา ที่มีทั้ง
รถยนตสวนบุคคล รถโดยสารสาธารณะ รถไฟฟา 
BTS รถไฟฟาใตดิน MRT เปนตน

First, there is a decentralization situation 
as electricity no longer comes only from 
large-scale power plants, but from smaller 
and scattered sources, or from the so - called 
prosumers. Aside from using power from 
their own rooftop PV systems, prosumers 
sell their excess power supplies to the grids.

 The second factor is the decarbonisation 
movement, a growing trend towards 
supporting activities that help tackle the 
global warming, reduce carbon dioxide 
emissions, care for the environment and 
create green societies. At the same time, 
technologies of alternative and renewable 
energy have advanced so much to bring 
down costs rapidly.

Thirdly, the transformation of IT from 
analog to digital has enabled various power 
generation sources to better communicate 
and display electricity demand on a real 
time basis, even on a smartphone through 
an Application. Furthermore, the Internet 
of Thing (IOT) has made a daily life easier.

The fourth factor is Electrication. It 
comes against the backdrop of signicant 
increase in electricity demand as new 
technology such as electric vehicles and 
urban mass transit systems like BTS and 
MRT are electricity-driven.

ปจจัยแรกคือ Decentralization ปจจยัทีส่องคือ Decarbonization

ปจจัยที่สามคือ Digitalization ปจจัยที่สี่คือ Electrication
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การเกิด Prosumer มีสวนสําคัญที่สงผลให
พฤติกรรมการใชไฟฟาของผูบริโภคเปลี่ยนไป
จากเดิม จากผูบริโภคที่เคยเปนผูซื้อไฟฟาจาก
หนวยงานการไฟฟา เปนการผลติไฟฟาเพือ่ใชเอง 
และมีไฟฟาสวนเหลอืใชทีพ่รอมจะขายเขาระบบ 
หรือการผลิตไฟฟาเพื่อขายกันในหมูบานจัดสรร 
นิคมอุตสาหกรรม และอาจพัฒนาไปถึงการซื้อ
ขายไฟฟาอยางเสรี แนวโนมดานการใชไฟฟาที่
เปลี่ยนไปนี้ หนวยงานของรัฐที่เปนผูดูแลความ
มัน่คงระบบไฟฟาของประเทศตองหนัมาใหความ
สนใจ ดวยเหตุนี้โครงการ NETP จึงเกิดขึ้นเพื่อ
ศกึษาและวจิยัใหไดแพลตฟอรมการผลติไฟฟาที่
สามารถรองรับรูปแบบอุตสาหกรรมไฟฟาที่
เปลี่ยนแปลงไปนี้ได

โครงการ NETP เปนโครงการวิจยัและพัฒนา
เพือ่สรางแพลตฟอรมตลาดกลางซือ้ขายพลงังาน
ไฟฟาแหงชาติ รวมไปถึงการกําหนดกฎกติกา
และกฎหมายตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับแพลตฟอรม 
โดยเนนกลุมผูใชงานเฉพาะท่ีเปน Prosumer ซึง่
ติดตั้ง PV Rooftop บนหลังคาบานตนเอง มี
ไฟฟาเหลือใช นํามาขาย แบบ Peer to Peer 
หรือระหวาง Prosumer ดวยกันเอง ในตลาด

เทคโนโลยี Blockchain ถูกนําไปใชอยางมาก
ในเชิงการเงนิ เน่ืองจากมปีระสทิธภิาพและมคีวาม
ปลอดภัยสูง สําหรับโครงการ NETP ขณะนี้อยู
ระหวางการศกึษาเพือ่นําเทคโนโลยนีีม้าจดัทาํเปน 
Application สาํหรับการซ้ือขายไฟฟา ใหผูซือ้และ
ผูขายไดเขามาใชงาน โดยผูที่จะซ้ือขายไฟฟา จะ
ตองมีการลงทะเบยีนและทาํสญัญาบนระบบดจิทิลั 
โดยมีการระบุขอมูลตาง ๆ เชน สถานที่ตั้งของ 
Prosumer แตละราย ประเภทของพลังงานไฟฟา 
และจํานวนไฟฟาที่จะขายเขาสูระบบ ซึ่งผูใชงาน
สามารถรับรูถึงขอมูลทั้งหมดเกี่ยวกับระบบไฟฟา
ได สําหรับการทําธุรกรรมบน NETP ก็เหมือนกับ
การทําธุรกรรมบนเว็บไซตตาง ๆ อยาง Lazada 
หรือ Shopee ฯลฯ ที่เปนการดําเนินการระหวาง
ผูซื้อและผูขาย ภายใตการควบคุมจากระบบ และ
ผูกํากับดูแล  ซึ่งทําหนาที่ดูแลในดานระเบียบการ
ซื้อขายไฟฟา และการพัฒนาสกุลเงินดิจิทัลที่จะ
ต องเข ามาเก่ียวข องในการแลกเปล่ียน
ปริมาณไฟฟาในอนาคตก็มแีนวโนมเปน
ไปได 

กลางที่เรียกวา NETP นี้ 
ป จจุบันอ ยู  ใน ข้ันตอนของการศึกษา

รายละเอียด กฎระเบียบ เปรียบเทียบการกํากับ
ดูแลของตางประเทศ ซึ่งในตางประเทศไดเริ่มมี
การทําแพลตฟอรมแบบ NETP บางแลวเชนกัน 
อาทิ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน อังกฤษ เปนตน โดย
ในข้ันถดัไป คอื การออกแบบ NETP การทําแบบ
จาํลอง ใหแลวเสรจ็ภายในป 2561 และนาํเสนอ
ผลการศึกษาต อสํานักงานคณะกรรมการ
นโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ซึ่งหากใหความเห็น
ชอบ ก็จะนําไปสูการทดสอบระบบ NETP ใน
พืน้ทีท่ดสอบของ 3 การไฟฟาตอไป ภายในเดือน
สิงหาคม ป 2562 

NETP เปรียบเหมอืนตลาดสาํหรบัขายสนิคา
ทั่วไป ที่มี 3 สวนคือ ผูซื้อ ผูขาย และเจาของ
ตลาด เพียงแตสินคาในตลาดนี้ตองเปนพลังงาน
ไฟฟา และการพัฒนาตลาดบนแพลตฟอรม
ดิจิทัล โดยสรางพื้นที่ใหคนที่ตองการซื้อและคน
ที่ตองการขายมาเจอกัน ซึ่งมีเทคโนโลยีที่นา
สนใจและอาจถูกนาํมาใชเปนเทคโนโลยีตนแบบ
ของแพลตฟอรมนี้คือ “Blockchain” และ 
“Micro - EMS”

           
*Prosumer มีความหมายวา “ผลิตโดยผูบริโภค (Production by Consumer)” ซึ่งหลักๆ หมายถึงการผลิตไฟฟาเพื่อใชเองจากหลังคาบานตนเอง
ดวยแผงโซลารเซลล กรณีมีเหลือก็สามารถแบงปนหรือจําหนายใหกับบานขางเคียงผานระบบสายสงของการไฟฟาได บทบาทของผูใชไฟฟา  
(ผูบริโภค) ซึ่งเคยมี หนาที่แคจายเงินตามใบเรียกเก็บเงินเพียงอยางเดียว ก็จะเปลี่ยนไปเปนทั้งผูผลิตและผูบริโภค (Prosumer)

â¤Ã§¡ÒÃ NETP
¤×ÍÍÐäÃ
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* Prosumer is referred to Production by Consumer, meaning that the person produces electricity from the photovoltaic system mounted 
on the rooftop for own use with excess output sold to neighbours through power the utility’s lines. A prosumer, therefore, has double 
roles, as a consumer and a producer, no longer someone who just pays the bills to power utilities.

What is NETP?
The birth of “prosumer” is a main 

dr iv ing  fo rce in  a l te r ing  power 
consumption behaviour. From purchasing 
electricity from power utilities, consumers 
generate their own and sell excess to the 
grids or within their housing estates, 
industrial parks, a step leading to a free 
power trading system.

A change of power consumption has 
called upon state agencies regulating the 
country’s power system and supply 
security to pay attention. As a result, the 
NETP project was conceived in response 
of those changes.

NETP is geared towards building a 
platform for national energy market and 
establishing rules and laws involved.

 NETP’s main focus is on prosumers 
with rooftop PV systems and those who 
sell their excess supplies among 
themselves in the peer-to-peer pattern. 
The project’s current activities involve 
comparative studies of regulations 
already in use in countries where the 
NEPT has been introduced such as the 
USA, Japan and UK.

  The next step calls for the creation 
of a prototype, which is due to complete 
in 2018, and will be submitted it to State 
Enterprise Policy Ofce (SEPO) for 
consideration. If approved by SEPO, the 
prototype would go into a trial process 
in areas covered by the three state power 
utilities in August 2019.

T h e  N E T P  s h a r e s  c o m m o n 
characteristics of a market, comprising 
buyers, sellers and market operator. 
A difference is the commodity in the 
market which is the electric power. The 
marketplace of NETP is on a digital 
platform, a place where buyers and 
sellers meet, possibly based on the 
“Blockchain” and or “Micro - EMS” 
technologies. The Blockchain is widely 
used in the nancial sector because of 

its efciency and high security.
Studies are underway to create an 

Application to support trading activities 
in which buyers and sellers must rst 
register and make an agreement digitally 
by providing information such as the 
locations of prosumers, types of electric 
power and the size of supplies for sales. 

  Users can access to all information 
related to the power supply and conduct 
the business activities on NETP in the 
same way as Lazada, Shopee and other  
e - Commerce websites. The trading is 
controlled by the system and regulators 
who ensure that the transactions follow 
rules. A digital currency dedicated for 
NETP activities could be developed in 
the future.
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Micro-Energy Management System 
(Micro-EMS) is a system which will be 
installed in the targeted locations where 
the trading takes place such as housing 
estates, industrial parks and communities.

Micro - EMS serves as a “mechanical 
brain” and is supported by devices 
performing four functions - Smart Metering, 
Grid Balance, Demand Side Management 
and Monitoring System.

The ability to show real-time power 
usage, collecting data and reporting 
consumption behaviour enable the Micro - 
EMS to constantly evaluate the impact of 
sunlight level on PV production as well as 
forecast demand in the next hour.

 It also helps an effective planning 
of electricity supply management, 
determining the allocations 
from the main generation 
sources and alternative 
energy.

ดานระบบบริหารการจัดการระบบไมโครกริด 
(Micro - EMS)  ยอมาจาก Micro - Energy 
Management System เปนระบบการจัดการ
พลงังาน จะถูกนาํไปติดตัง้ในพ้ืนทีท่ีจ่ะมกีารซ้ือขาย
พลังงานไฟฟาเปาหมาย เชน ในหมูบาน นิคม
อุตสาหกรรม ชุมชน  Micro - EMS ทําหนาที่เปน
สมองกล ซึ่งระบบนี้จะตองมีอุปกรณอื่น ๆ ตอบ
สนองใน 4 ฟงกชั่นการใชงาน ไดแก 1) มิเตอร
อัจฉริยะ (Smart Metering) 2) ระบบรักษาการ
สั่งจายไฟฟาใหมีเสถียรภาพและสมดุล (Grid 
Balance) 3) ระบบบริหารจัดการความตองการใช
ไฟฟา (Demand Side Management) และ 
4) ระบบตรวจจับปริมาณการใชไฟฟาและสถานะ
การใชไฟฟา (Monitoring System)  แสดงปริมาณ
การใช ปริมาณพลังงานไฟฟาแบบเรียลไทม  
24 ชั่วโมง (Real – Time Monitoring) สามารถ
เก็บขอมลูและรายงานพฤติกรรมการใชไฟฟา ดวย
คณุสมบัต ิ4 ประการน้ี ทาํให Micro - EMS สามารถ 
ประเมนิไดทนัทวีา สภาพอากาศในขณะนีม้แีดดนอย
แดดมาก สงผลตอการผลิตไฟฟาจากโซลารเซลล
อยางไร (RE Forecast) การใชไฟฟาในขณะน้ันเปน
อยางไร และความตองการใชไฟในอกีหนึง่ชัว่โมงถดั
ไปจะเปนอยางไร จะตองเตรยีมโรงไฟฟาไวสาํหรบั
สนับสนนุการใชงานของพลังงานทดแทนเทาไรบาง
ในแตละวนั เหลานีจ้ะชวยใหการบรหิารจดัการการ
ใชไฟฟามีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอยางมาก 

S P E C I A L  S T O R Y
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 โครงการ NETP นอกจากจะเปนประโยชน
สําหรับผูท่ีตองการซ้ือขายพลังงานไฟฟาแลว 
ดวยความอัจฉริยะของระบบ Micro - EMS จะ
ชวยทําใหหนวยงาน 3 การไฟฟา ไดรับทราบ
ข อมูลที่ชัดเจนมากย่ิงขึ้นถึงปริมาณความ
ตองการใชไฟฟาที่แทจริง เนื่องจากในปจจุบันมี
การผลติไฟฟาใชเอง และไมไดเช่ือมเขากบัระบบ
หลักอยู เปนจํานวนมาก ดังนั้นหากมีขอมูล
พฤติกรรมการใชไฟฟาของผูผลิตและผูบริโภคท่ี
ครบถวน การพยากรณความตองการใชไฟฟาจะ
มีความแมนยํามากยิ่งขึ้น และจะเกิดประโยชน
อยางยิ่งตอการนําขอมูลไปวิเคราะหการลงทุน
ดานระบบผลิต ระบบสง และระบบจําหนาย
ไฟฟาไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถนํามา
บริหารจัดการเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอ
ประชาชน 

นอกจากนี้ การศึกษาโครงการ NETP ตอง
คาํนงึถงึในสวนของประชาชนท่ัวไปทีไ่มสามารถ
เปนผูผลิตไฟฟา (Prosumer)  เปนเพียงผูใช
ไฟฟาอยางเดียว (Customer) ก็ตองมีการ
พิจารณาราคาคาไฟฟาสําหรับผูบริโภคกลุมน้ี
ดวย   และพิจารณาผลกระทบอื่น ๆ ตอผูมีสวน
ไดเสยี (Stakeholder) ทกุภาคสวนในระบบเดิม 
เชน IPP SPP VSPP รวมทั้งหนวยงานกํากับดูแล   
ตองรวมมือกันรับมือกับการเปลี่ยนแปลง   เพื่อ
ใหการกาวผานสูยุค Digital Utility ไปไดอยาง
ราบรื่น 

NETP’s Value
Propositions

  In addition to benets for power 
trading, the intelligence of NETP provides 
the three power utilities with a wealth of 
information on actual electricity demand.

  Nowadays, many parties generate 
their own electricity which is not 
connected to the main system and thus 
leaving an unknown that makes demand 
forecast inaccurate. Having the actual and 
precise information goes a long way for 
a data analysis essential for investment 
in generation, transmission and distribution 
systems to bring about maximum benets 
to the public.

The studies of NETP must take into 
account consumers at large (those who 
are not prosumers) in regards to tariff 
setting and impacts on other stakeholders.

 In the old system, independent 
power producers (IPPs), small power 
producers (SPP) and very small power 
producers (VSPPs) along with regulatory 
agencies must work together for the 
transformation to the era of Digital Utility 
smooth.
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โรงไฟฟานิวเคลียรลอยนํ้า
แหงแรกของโลก

รัสเซียผุด 
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รัสเซียเตรียมเเดินเครื่องโรงไฟฟา
นิวเคลียรลอยนํ้าแหงแรกของโลก
ในป หน า มุ งภารกิจจ  ายไฟฟา ให 
มั่นคงในพื้นที่หางไกลทางตะวันออก
ของแดนหมีขาว ดานแดนมังกรไม
นอยหนาจอลุยโครงการโรงไฟฟา
นิวเคลียรลอยนํ้าเชนกัน

Russia is set to start commissioning 
the world’s first floating nuclear 
power plant next year to supply 
electricity to its remote eastern 
region. China, meanwhile, follows 
suit with three similar facilities in the 
development and planning stages.

Russia Launches 
World’s First

Floating 
Nuclear 
Power 
Plant



โรง ไฟฟานิวเคลียร Akademik Lomonosov กําลังผลิต
รวม 70 เมกะวัตต ซึ่งจะเปนโรงไฟฟานิวเคลียรลอยนํ้าแหงแรกของ
โลกไดถูกเคลื่อนยายจากบริษัท Rosatom รัฐวิสาหกิจดานนิวเคลียร
ของประเทศ ในเมืองเซนตปเตอรเบิรก ไปยังทาเรือ Murmansk ใน
มหาสมุทรอารกติก เพื่อบรรจุเชื้อเพลิงนิวเคลียร กอนจะสงตอไปยัง
เมือง Pevek เมืองเล็ก ๆ  ในภูมิภาค Chukotka ซึ่งอยูในพื้นที่หางไกล
ทางตะวันออกของรัสเซีย โดยจะผลิตและจายไฟฟาในป 2562

รายงานขาวระบุวา โรงไฟฟาดังกลาวจะเขามาทดแทนโรงไฟฟา
ถานหิน และโรงไฟฟานิวเคลียรโรงเกา เพื่อสงกระแสไฟฟาใหกับ
ประชาชนมากกวา 50,000 คน ในภูมิภาคดังกลาว

บริษัท Rosatom บริษัทผูผลิต ระบุวา โรงไฟฟานิวเคลียรลอยนํ้า
ขนาดเล็กดังกลาวเหมาะสมที่จะนําไปใชในพื้นที่หางไกล ชวยลดการ
ปลอยกาซเรือนกระจก และยังสามารถเดินเครื่องตอเนื่องโดยไมหยุด 
หรือไมตองมีการเติมเชื้อเพลิงไดนานสูงสุดถึง 5 ป อีกทั้งยังเหมาะกับ
การจายไฟฟาใหกับภูมิภาคหางไกลของประเทศขนาดใหญดวย

นอกจากนี้แลว โรงไฟฟาแหงนี้ยังจะนํามาใชในการสํารวจแหลง
นํ้ามัน และแหลงกาซ เนื่องจากรัสเซียตองการจะพัฒนาพื้นที่ทางตอน
เหนือ ในมหาสมุทรอารกติก
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The Russian water-borne nuclear power plant 
“Akademik Lomonosov” was towed from the 
state - run nuclear corporation Rosatom’s 
manufacturing facility in St. Petersburg to the 
Arctic port of Murmansk for fuel loading.

It will then be towed to Pevek, a small 
town in the far eastern region of Chukotka.
 The 70 - MW plant is meant to replace a 
coal - red power house and an old nuclear 
power plant that provide electricity to more 
than 50,000 people in the region.

Rosatom said the small sea - borne 
nuclear power facility is best suited for 
remote areas, helping to reduce greenhouse 
gas emissions and capable of non - stop 
running without the need for refueling for up 
to ve years.

The vessel was built to make it possible 
to supply power electricity to far - ung 
regions of the huge country, it noted.

Furthermore, the plant will support 
petroleum exploration in the country’s 
northern region in Arctic where Russia wants 
to develop.
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ดานบริษัท China Shipbuilding Industry ของประเทศจีน
กไ็มนอยหนา เม่ือกาํลงัจะเดินหนาสรางโรงไฟฟานวิเคลียรลอยน้ํา
แหงแรกของประเทศ ภายในป 2563 ซึง่โรงไฟฟาลกัษณะนีจ้ะผลติ
ไฟฟา ความรอน และทํานํ้าทะเลเปนนํ้าจืด ใหกับพื้นที่หางไกล

นอกจากนี้ ประเทศจีนยังมีโครงการโรงไฟฟานิวเคลียรลอยนํ้า
อีก 2 โครงการ ที่กําลังอยูในชวงการพัฒนา ไดแก โรงไฟฟา
นวิเคลยีร กาํลงัผลติ 200 เมกะวตัต จาก China General Nuclear 
Power Group และโรงไฟฟานิวเคลียรขนาดเล็ก โดยบรษิทั China 
National Nuclear Power ทั้งนี้มีการประเมินวา ตลาดโรงไฟฟา
นิวเคลียรลอยนํ้าในจีนเปนธุรกิจที่กําลังเติบโตและมีมูลคาหลาย
หมื่นลานเหรียญสหรัฐเลยทีเดียว

However, environmental activists have 
raised some concerns over the risk of 
nuclear accidents.

Greenpeace has dubbed Akademik 
Lomonosov the “nuclear Titanic” and 
called for full and restricted regulatory 
oversight of the vessel.

In a related development, China Shipbuilding 
Industry is proceeding with the construction of China’s 
rst oating nuclear power plant combined with 
thermal and desalination production capabilities to 
serve remote areas starting in 2020.

  Another two oating nuclear power plant projects 
are afoot - a 200-MW facility by China General Nuclear 
Power Group and a small unit by China National Nuclear 
Power.

Floating nuclear power plants are in focus in China 
as a growing energy sector worth billions of dollar.

อยางไรก็ดี นักเคล่ือนไหวเพื่อสิ่งแวดลอมได
ออกมาแสดงความกังวลตออุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น
เน่ืองจากโรงไฟฟาดังกลาว โดยกรีนพีซระบุวา 
โรงไฟฟาแหงนี้เปน ‘เรือไททานิคนิวเคลียร’ รวมทั้ง
เรียกรองใหมีการควบคุมมาตรฐานความปลอดภัยที่
เขมงวดอีกดวย
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ไฟฟานั้น ถึงแมจะใหคุณประโยชนมหาศาล แตก็มีขอควรระวังในการใชเชนกัน 
เพราะหากประมาท ขาดความระมัดระวัง ไฟฟาที่มีคุณอนันต ก็สามารถทําใหเกิดอันตราย

ตอชีวิตและทรัพยสินของเราได

รูไวใชวา ไฟฟาใกลตัว
ใชไฟฟาอยางไรใหปลอดภัย
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ไฟฟาทําอันตรายแกรางกายไดอยางไร
รางกายจะไดรับอันตรายจากไฟฟา เนื่องจากสวนใดสวนหนึ่งของ

รางกายเขาไปแตะสายไฟ หรืออุปกรณไฟฟาที่ชํารุดและมีไฟฟาอยูดวย 
จงึกลายเปนการตอเขาไปเปนสวนหน่ึงในวงจรไฟฟาหรือทาํใหครบวงจร 
ในขณะที่รางกายสวนอื่นสัมผัสอยูกับพื้นดินหรือที่ชื้นแฉะ กระแสไฟฟา
จงึไหลผานรางกายลงสูพืน้ดินจนครบวงจรทาํใหเกิดอันตรายไฟฟาดดูได 

เพื่อความปลอดภัย จึงตองติดตั้งอุปกรณที่ไดมาตรฐาน มีการ
ออกแบบทีถ่กูตองและปลอดภัย ตดิต้ังโดยผูทีม่คีวามรูความสามารถ และ 
มีการกําหนดมาตรฐานความปลอดภัยโดยหนวยงานที่เกี่ยวของ อยาง
สาํนกังานมาตรฐานผลิตภณัฑอตุสาหกรรม (สมอ.) มคีูมอืในการใชสนิคา
อยางถูกตองและปลอดภัย

ขอแนะนําในการใชไฟฟาอยางปลอดภัย
1. ทกุคร้ังทีใ่ชเคร่ืองใชไฟฟา ควรตรวจสอบสายไฟและเตาเสียบปล๊ักไฟของ
เครื่องวาชํารุดหรือไม
2. หลีกเลี่ยงการนําเครื่องใชไฟฟาไปใชในบริเวณที่ชื้นแฉะ หรือฝนสาดถึง
3. เม่ือจะเสียบปลัก๊เคร่ืองใชไฟฟา ตองดใูหแนใจวาไมไดเปดสวติชเครือ่งอยู 
เมื่อเลิกใชใหปดสวิตชที่เครื่องใชไฟฟากอนแลวจึงถอดปลั๊ก
4. อยาวางอุปกรณไฟฟาที่มีความรอนไวใกลวัสดุติดไฟ เชน 
วางโคมไฟไวใกลผามาน
5. อยาแตะตองอุปกรณ หรือเครื่องใชไฟฟาในขณะที่
ตัวเปยก
6. หากฉนวนครอบสวิตช หรืออุปกรณไฟฟาชํารุด
ควรซอมแซมใหเรียบรอย
7. เคร่ืองใชไฟฟาทีม่เีปลอืกหุมภายนอกทําดวยโลหะ
ทุกชนิด เชน ตูเย็น หมอหุงขาว เตาไมโครเวฟ 
เตารีด เครื่องซักผา เครื่องทํานํ้าอุน เปนตน 
ตองติดตั้งสายดิน
8. อยานาํสิง่ของวางบนเคร่ืองใชไฟฟา หรือ
ใชผาคลมุหรอืตัง้เคร่ืองใชไฟฟาในท่ีอบัอากาศ 
เพราะจะทําใหทาํงานไดไมเตม็ประสทิธภิาพ ชาํรุดงาย 
และกินไฟมาก และอาจเกิดเพลิงไหมได
9. เครื่องใชไฟฟาที่กินไฟมาก เชน หมอหุงขาว เครื่อง
ซกัผา เตาไฟฟา ควรเปนเตารบัเดีย่ว หลกีเลีย่งการใชรวม
เตารับกับเครื่องใชไฟฟาอื่น
10. อยาใชขั้วตอแยกเสียบปลั๊กหลายทาง อาจเปนการใช
ไฟเกินกําลัง ทําใหเกิดไฟไหมได
11. อยาใชสายไฟลอดใตเส่ือหรือพรม หรือปลอยให
ของหนักบบีทบัสายไฟ เพราะอาจทําใหฉนวนแตกชํารุด
12.  การเดินสายไฟช่ัวคราวไปใช งานภายนอก
อุปกรณตาง ๆ ตองเปนชนิดกันนํ้าและทนแสงแดด
ได วงจรไฟฟาหรือเตารับนั้น ตองมีการติดตั้ง
เครื่องตัดไฟรั่ว

13. อุปกรณไฟฟาที่ใชภายนอกอาคาร ควรเปนชนิดกันนํ้าได
14. หม่ันทําความสะอาดและบํารุงรักษาพัดลมใหใชงานไดดี เพราะพัดลมท่ีมี
คุณภาพตํ่าหากเปดทิ้งไวนาน ๆ มอเตอรจะรอนแลวเกิดไฟไหมได
15. อยาใชลวดทําราวตากผาขึงผาน หรือพาดสายไฟฟา
16. อยาใชบันไดโลหะในการซอมแซมอุปกรณไฟฟาโดยไมสวมรองเทายาง
หรือรองเทานิรภัยสําหรับงานไฟฟา
17. ติดตั้งเสาอากาศทีวีหางจากสายไฟไมนอยกวา 3 เมตร หรือในระยะที่ลม
แลวไมโดนสายไฟ
18. อยาใชนํ้ามันไวไฟลางเครื่องใชไฟฟาในขณะที่ยังเสียบปลั๊กอยู
19. หามเปด หรือปดอุปกรณไฟฟาทุกชนิดเมื่อมีการรั่วไหลของกาซหุงตม
ภายในบาน
20. เม่ือไฟฟาดับ ใหปดสวติชเครือ่งใชไฟฟาทกุชนดิ ทีเ่ปดคางอยูทนัท ีรวม
ถึงถอดปลั๊กเครื่องใชไฟฟาที่ใหความเย็น เชน ตูเย็น หรือเครื่องปรับอากาศ 

และเปดซํ้าหลังจากนั้นอยางนอย 3 นาที
21. อยาแกไขไฟฟาเองโดยไมมคีวามรูความชาํนาญเรือ่งไฟฟา
เพียงพอ
22. ฝกฝนใหรูจกัวธิแีกไขและปองกัน รวมทัง้การชวยเหลอื 
ปฐมพยาบาล เมื่อมีอุบัติเหตุทางไฟฟาเกิดขึ้น
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อยาใชมือเปลาแตะตองตัว
ผูประสบภัยเด็ดขาด
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ขอควรระวังในขณะชวยเหลือผูถูกไฟฟาดูด

รีบหาทาง
ตัดกระแสไฟฟาโดยเร็ว

หากมีนํ้าขัง 
หามลงไปยืนในนํ้าเด็ดขาด

ใชวัตถุที่ไมเปนสื่อไฟฟา เชน ผา ไมแหง 
เชือกแหง สายยาง พลาสติกแหงสนิท 
เขี่ยสายไฟใหหลุดจากตัวผูประสบภัย

สวมถุงมือยาง หรือพันมือดวยผาแหง
ใหหนา ผลัก ดัน ฉุด 

ใหผูประสบภัยหลุดออกมาโดยเร็ว

1. หากหัวใจหยุดเตนใหใชวิธีนวดหัวใจภายนอก ดวยการเอามือกดตรงหัวใจ
ใหยุบลงไป 3 - 4 เซนตเิมตร เปนจงัหวะเทาจงัหวะการเตนของหวัใจ ผูใหญวนิาทลีะ 
1 ครัง้ เด็กเล็กวินาทีละ 2 ครั้ง นวด 10 - 15 ครั้ง เอาหูแนบฟงครั้งหนึ่ง

2. หากไมหายใจใหใชวิธีเปาลมเขาทางปาก หรือจมูกของผูปวยดังนี้
การเปาปาก จบัผูปวยนอนหงาย ใชหวัแมมอืงางปลายคางผูปวยใหปากอาออก 

หากมีเศษอาหารหรือวัสดุใด ๆ ใหลวงออกใหหมด แลวจับศีรษะใหเงยหนามาก ๆ 
ประกบปากกับผูปวยใหสนิทแลวเปาลมเขาไปอยางแรง จนปอดผูปวยขยายออก 
แลวปลอยลมหายใจของผูปวยใหออกมาเอง เปาซํา้อกีท ีทาํเชนน้ีเปนจงัหวะ เทากบั
จังหวะหายใจปกติ ผูใหญนาทีละ 12 ถึง 15 ครั้ง เด็กเล็กนาทีละ 20 ถึง 30 ครั้ง 
ถาเปาปากไมไดใหปดปากผูปวยแลวเปาเขาทางจมูกแทน

ถาผูปวยหัวใจหยุดเตนและไมหายใจดวย ใหนวดหัวใจสลับกับการเปาปาก ถา
มีผูชวยเหลือเพียงคนเดียวก็ใหเปาปาก 2 ครั้ง สลับกับการนวดหัวใจ 15 ครั้ง ถามี
ผูชวยเหลอื 2 คน ใหนวดหวัใจสลับกับการเปาปาก เปาปาก 1 คร้ัง นวดหวัใจ 5 ครัง้ 
การปฐมพยาบาลชวยใหฟนนี้ ตองรีบทําทันที หากชาเกินกวา 4 - 6 นาที โอกาส
ที่ฟนจะมีนอย ขณะพาไปสงแพทยก็ควรทําการปฐมพยาบาลไปดวยตลอดเวลา

ในการใชไฟฟา ขอใหทกุคนคาํนงึถงึความปลอดภยัและอยาประมาทโดยเดด็ขาด 
ตดิตัง้และแกไขระบบไฟฟาโดยผูทีม่ชีาํนาญ ศกึษาการใชงานของเคร่ืองใชไฟฟาให
เหมาะสม ตรวจเช็คอุปกรณใหอยูในสภาพดีกอนการใชงาน เพราะพลาดเพียงครั้ง
เดียว อาจไมมีโอกาสแกตัวเปนครั้งที่ 2 

การชวยเหลือเบื้องตนโดยวิธีปฐมพยาบาล

Even though electricity offers tremendous 
benefits, caution needs to be exercised 
when using; otherwise, it can harm lives 
and properties.

Safe Usage 
of Electricity

How electricity harms a human body?
  A human body can be harmed by electricity 

when any part of it is in contact with wire or 
broken electrical appliances in which electric 
currents ow, while other body parts are on the 
ground or wet areas, thus forming electric circuits 
and resulting in electric shocks.

  As a safety precaution, one needs to use 
electrical appliances and equipment which are 
designed and installed by qualied persons and 
in compliance with safety standards stipulated 
by regulatory organizations like Thailand Industrial 
Standard Institute (TISI) while availing a manual.
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Some tips for safe usage of electricity
1. Check whether the wire and plug of an 

electrical appliance are in good working 
condition.

2.  Refrain from placing an electrical 
appliance in wet areas and those expose to 
rain.

3. Before inserting a plug, make sure that 
the switch is not “on.” Turn off the switch 
before unplugging.

4.  Do not place a thermal emitt ing 
appliance near ammable materials such as 
placing a lamp near curtain.

5.  Do not touch an electrical appliance 
when you are wet.

6. If the housing of a switch is broken or an 
electrical appliance is out of order, repair it.

7. An electrical appliance whose outer part 
is made of metals such as refrigerator, rice 
cooker, microwave oven, iron, washing machine 
and water heater should have ground 
connections.

8. Do not place an object on an electrical 
appliance or cover it in an area with no air 
ventilation because doing so will reduce its 
efciency, shorten working life, consume more 
electricity and may cause re.

9.  Heavy power consuming electrical 
appliances such as rice cookers, washing 
machines and irons should be plugged into an 
individual power socket, and avoid sharing the 
socket with other electrical appliances.

10. Do not use multiple power connector 
as that may result in over usage and catch re.

11. Do not lay wire under a mat or carpet, 

or place heavy object on the wire because it 
may damage the wire’s insulation.

12. Temporary external wiring should use 
the wire which is waterproof and sun resistant, 
while the electric circuit and power outlet must 
be equipped with leakage protection.

13. All outdoor electrical appliances should 
be waterproof.

14. Regularly clean and maintain electric 
fans. A low - quality electric fan’s motors can be 
overheated in a prolonged usage and catch re.

15. Do not use wire as clothes line and let 
it stretch across electric wire.

16. Do not use a metal ladder for xing an 
electrical appliance without wearing rubber or 
safety shoes.

17. Install TV antenna at least three meters 
away from an electric wire, or at the distance 
that it will not fall on the wire.

18. Do not use highly ammable fuels for 
cleaning an electrical appliance while it is still 
plugged.

19. Do not open or turn off an electrical 
appliance in case of cooking gas leakage.

20. In case of power blackout, immediately 
switch off all the electrical appliances in use, 
unplug refrigerators and air - conditioners and 
turn them on again at least three minutes 
afterward.

21. Do not x electric problems with no 
knowledge or enough expertise.

22. Learn on solve and prevent electric 
accidents as well as learning emergency care.

First-aid
1. If the heart stops beating, massage the 

heart by pressing it by 3 - 4 centimeters at the 
heart’s beating rhythm, i.e. once a second for 
adults and twice a second for small children. 
Keep pressing for 10 - 15 times and listen if the 
heart resumes beating.

2. If the person stops breathing, blow 
breaths into the mouth or nostrils as follow:

Lay the person on the back, use thumbs 
to pull the chins to open the mouth. Pull out 
any objects from the mouth and tilt the head 
back to open the airway. 

Place your mouth tightly over the person’s 
mouth. Blow breaths and watch for the 
person’s chest to rise.

Let the person breathe, and blow the 
breaths, at a rhythm of normal breathing - 12-15 
times a minute for adults and 20 - 30 times for 
young children. If the mouth - to - mouth 
technique cannot apply, blow breaths into the 
person’s nostrils.

If the person’s heart stops beating without 
breath, use the heart messaging and a mouth - 
to - mouth procedure alternately - twice for 
mouth - to - mouth and 15 times for heart 
massaging if one assistant is on hand; one 
mouth-to-mouth and ve times for heart 
massaging if there are helpers.

The emergency aid must be performed 
quickly and if lapsed by over 4 - 6 minutes, the 
chance of resuscitation is slim. The rst aid must 
be continuously performed to perform until 
the person reaches the doctor.

Everybody needs to be cautious when using 
electricity. Any electric systems must be 
installed and repaired by qualied persons.

  Study the usage and check whether they 
are in good working condition. One mistake may 
not be mended.

1. Never use bare hands to touch the affected person.
2. Cut the electric current as soon as possible.
3. If there is a puddle, never step into it.
4. Use non - conducting objects such as dry cloth,
dry stick, dry rope, rubber tube and dry plastic to remove 
the electric wire from the person.
5. Wear rubber gloves or bind hands with dry cloth 
to thrust the person away from the wire. 

Cautions in Helping 
Electric Shock Cases
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Hot Line Robot 
หุนยนตทําความสะอาด
ลูกถวย
Corona เป นปรากฏการณที่ เ กิดจากอิเล็กตรอน
พลังงานสูง วิ่งหลุดออกจากบริเวณท่ีมีความเครียดทาง
ไฟฟาสูง เชน ขอบแหลมคมบนตัวนําไฟฟา หรือแมแต
ฉนวนไฟฟาก็ตาม เม่ือมันชนเขากับโมเลกุลกาซในอากาศ 
จะทําใหเกิดการแตกตัว และใหพลังงานในการแตกตัวออก 
บางสวนในรูปของการเรืองแสง บางสวนเปนเสียงซา 
โมเลกุลของอากาศที่ถูกชนจนแตกตัวน้ัน จะเปลี่ยนจาก
สภาพเปนกลางทางไฟฟาไปสูสภาพข้ัวและนําไฟฟาได การ
ทริป (Trip หมายถึงความผิดปกติ) ของระบบไฟฟาจึง
สามารถเกิดขึ้นได หากตําแหนง Corona มีพื้นที่มากขึ้น
จนเกิดลัดวงจรลงพื้นดิน นอกจากนี้ แล วการเกิด 
Corona ยังสรางสัญญาณความถี่สูงรบกวนระบบ
ควบคุมและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสอีกดวย

àÃ×èÍ§ : ªØμÔÁÒ ÊÔÃÔ·Ô¾Ò¡ØÅ / story : Chutima Siridhipakul 
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ปรากฏการณ Corona เปนปญหาท่ีเกิดข้ึนคูกับการสงจายไฟฟา โดย
เฉพาะในพ้ืนท่ีที่มีฝุ นละออง หรืออยู  ใกลทะเลท่ีมีไอเกลือ ในบางคร้ัง 
Corona สรางปญหาอยางรุนแรงถึงข้ันไฟฟาในระบบหลักลัดวงจร ซึ่ง
จะกระทบตอการจายกระแสไฟฟาและความม่ันคงของระบบไฟฟา จากปญหา
ดังกลาวจึงเปนท่ีมาของการสรางสิ่งประดิษฐ ที่ชื่อวา “Hot Line Robot” 
ขึ้นมาเพื่อแกปญหาจากสาเหตุ Corona ในลานไกไฟฟา 

Hot Line 
Robot
EGAT comes up with 
innovation to deal 
with corona effects
Corona is a phenomenon arising when high 
- power electron runs out of critical electric 
areas such as a sharp edge of a conductor 
or an insulator, causing the surrounding air 
molecules to ionise to create light - emitting 
sparks and “zzz” sound.

The air molecules which are split will 
transform from being neutral to electrode, 
and a “trip” of the system can occur when 
the corona position is large enough to create 
short circuit to the ground.

Corona also creates high - frequency 
signals which interfere the control system 
and electronic equipment.

Corona is a phenomenon associated with 
all power dispatching systems, particularly 
in dusty areas and near sea with salt mist.

Sometimes problems with corona can be 
severe to the extent of creating short circuit 
fo r  the main t ransmiss ion l ines and 
undermining power supply security.

These problems give rise to the innovation 
called the “Hot Line Robot”, a robotic 
cleaner of the Main Bus Support (MBS).

ทําความรูจัก “หุนยนตทําความสะอาดลูกถวย ขณะจายไฟ”
“หุนยนตทําความสะอาดลูกถวย Main Bus Support ขณะจายไฟ” หรือ 

“Hot Line Robot” ผลงานของหนวยงานในสังกัด ฝายปฏิบัติการภาคใต 
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.)  ซึ่งประกอบไปดวยสมาชิก 7 คน 
ไดแก 1) นายเจริญ คําคง 2) นายกฤษวัฒน ทองแกมแกว 3) นายสามารถ ยุคง 
4) นายอานนท ยกทรัพย 5) นายจําลอง ภวังคสวัสดิ์ 6) นายธรรมรงค เรืองทอง 
และ 7) นายธนสิทธิ์ จรูญศักดิ์

ผลงานดังกลาว นอกจากจะควารางวัลจากการประกวดภายในของ กฟผ. 
แลว ยังไปควารางวัลเหรียญทองจากการประกวดและจัดแสดงผลงานวิจัย สิ่ง
ประดิษฐ และนวัตกรรม ในเวทีนานาชาติ “46th International Exhibition of 
Inventions of Geneva” ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิสไปเมื่อเดือนเมษายนที่
ผานมา ซึ่งถือไดวานําความภาคภูมิใจมาสูชาว กฟผ. รวมถึงประเทศไทย 
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ทําความสะอาดลูกถวยแลวดีอยางไร
หากฟงแคชื่ออาจจะไมเขาใจวา ทําไมตองประดิษฐหุ นยนต

ทําความสะอาดลูกถวยขึ้นมา ตองขอบอกกอนวาเจาลูกถวยฉนวน
ไฟฟา (Main Bus Support) นั้น เปนอุปกรณที่มีความสําคัญตอการ
จายกระแสไฟฟาเปนอยางมาก เพราะหากลกูถวยฉนวนไฟฟามคีวาม
สกปรกบนพื้นผิว ทั้งจากฝุน ไอเกลือ หรือมลภาวะทางอากาศอื่น ๆ 
กจ็ะสงผลใหลกูถวยฉนวนไฟฟาน้ันมสีภาพความเปนฉนวนลดลง อาจ
จะนํามาซ่ึงการลัดวงจรของอุปกรณไฟฟาในการสงจายกําลังไฟฟา 
และอาจทําใหเกิดไฟฟาดับเปนบริเวณกวางได หรือที่เรียกวา 
ปรากฏการณ Corona นั่นเอง

ทัง้นี ้ตามปกตหิากเกดิความสกปรกก็สามารถใชรถฉดีน้ําแรงดนัสงู
ฉีดลางทําความสะอาดไดโดยไมตองมีการดับกระแสไฟฟา แต กฟผ. 
มีอยูเพียง 1 เครื่อง ทําใหบางครั้งไมสามารถนํามาใชไดทันทวงที จึง
อาจเกดิความเสีย่งทีจ่ะทาํใหเกิดการลดัวงจร และหากจะใหพนักงาน
ขึ้นไปทําความสะอาดโดยตรงก็จะตองมีการดับไฟฟา ซึ่งจะสงผลตอ
ผูใชไฟฟา “หุนยนตทําความสะอาดลูกถวย Main Bus Support 
ขณะจายไฟ” หรอื Hot Line Robot จงึถกูคดิคนขึน้มา เพ่ือทาํภารกิจ
ทําความสะอาดลูกถวยฉนวนไฟฟาแบบไมตองดับไฟ!!! 

Get to know Hot Line Robot?
This is a brainchild of a 7 - man team at EGAT, namely 

Charoen Kamkong, Kritsawat Tonggam, Samart Yukong, 
Anon Yoksao, Jamlong Pawangsawat, Thamrong Ruengtong 
and Thanasit Jarunsak.

Aside from winning a contest at EGAT, the innovation 
also received a gold award from the “46th International 
Exhibition of Inventions of Geneva” held in the Switzerland 
in April this year.

It brought pride to EGAT and Thailand as a whole.  

What about cleaning the Main Bus Support?
The rst question that emerges is why we need to 

create a robot to clean the Main Bus Support (MBS).
MBS is an important piece of equipment for power 

transmission, and if its surface is covered by dust, salt 
mist or other pollutants, its insulating property will be 
deteriorated, leading to a short circuit and a consequential 
blackout over a wider area - the effect of corona 
phenomenon.

Normally, when the MBS gets dirty, it can be cleaned 
by a high pressure washer without the need for power 
cut!!!.

But EGAT has only one high pressure washer in hands, 
and such limitation means that it may not serve the 
purpose promptly, thus risking a short circuit situation.

And sending up technicians to do the cleaning means 
a power cut is necessary, and that affects power users.

Therefore, the robot was created to perform the 
cleaning of MBS without suspending electricity supply.
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แนวคิดไดมาจากเครื่องลางรถยนต
แนวคิดของ Hot Line Robot มาจากเคร่ืองลาง

รถยนต   โดยทํางานด  วยมอเตอร   สั่ งการด  วย
รีโมทคอนโทรล สามารถหมุนทําความสะอาดลูกถวย
ฉนวนไฟฟาไดรอบทิศทาง การติดตั้งใชงาน Hot Line 
Robot ใชผูปฏิบัติงาน 4 คน สามารถใชงานเช็ดลาง
ลกูถวย Main Bus Support ทีร่ะดับแรงดัน 115 เควี (kV) 
และ 230 เควี ที่มีขนาดเสากวาง 6 และ 8 นิ้ว และสูง
ตั้งแต 4 ถึง 6 เมตร ซึ่งครอบคลุมรองรับขนาดเสาที่มีใช
งานสวนใหญในลานไกไฟฟาของ กฟผ. โดยผูปฏิบัติงาน
ไมตองสัมผัสสวนที่มีกระแสไฟฟา นอกจากจะไมตอง
ดับไฟ ซึ่งไมกระทบตอการสงจายกระแสไฟฟาไปยังผูใช
งานแลว ผูปฏบิตังิานเองยังมคีวามปลอดภัยในการทํางาน 
และยังประหยัดงบประมาณขององคการ เน่ืองจากมี
ความสามารถในการทําความสะอาดเทียบเทากับรถฉีด
นํ้าแรงดันสูง ซึ่งมีราคาสูงถึงเครื่องละกวา 7.5 ลานบาท 
แต Hot Line Robot มตีนทนุการผลติ เพยีง 37,995 บาท 
โดยใชวัสดุที่จัดหาไดภายในประเทศ

A Brainchild from a Car Washer
The creation of Hot Line Robot was inspired by a car washer 

and operated by a motor with a remote control.
The robot is capable of doing a 360 - degree task and can 

be installed by four persons.
It can work on 115 kV and 230 kV MBTs on poles with 6 

and 8 inches in width and 4-6 meters in height – the basic 
types of all the poles used at EGAT’s switchyards.

This device is not only safe to use but represents a 
substantial cost saving for carrying out the same task as by a 
high pressure washer vehicle, which costs 7.5 million baht a 

unit, against 37,995 baht required to build a robot with locally 
- sourced materials.

Building on the Innovation
With proven merits of the robot, there has been great 

interest from agencies and industries which operate switchyards 
in industrial parks and coastal areas and prone to corona effect 
to see the innovation being developed on a commercial scale.

EGAT has reckoned the need to produce more robots and 
make it even more user - friendly.

ตอยอดผลงาน
การพัฒนาอุปกรณ “Hot Line Robot” นอกจากจะเปนประโยชนอยางมากในการ

ทํางานของ กฟผ. ที่จะชวยเสริมสรางความมั่นคงในการสงจายกําลังไฟฟาไดอยางมี
ประสิทธภิาพแลว ยงัมหีลายหนวยงานใหความสนใจ ตองการใหเกดิการพัฒนาในเชิงพาณิชย 
โดยเฉพาะหนวยงานหรือโรงงาน ที่มีลานไกไฟฟาและอยูในเขตอุตสาหกรรมหรือใกล
ชายทะเล ทีม่ปีญหาจากมลภาวะมากกวาพืน้ทีอ่ืน่ ยิง่เสีย่งตอการเกิดปรากฏการณ corona 
นอกจากนี้ยังเตรียมผลิตเพิ่มและพัฒนาใหงายตอการใชงานมากยิ่งขึ้นอีกดวย
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เคร� องจักสาน ‘จาก’ หัวใจ 
แหลงอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่นชุมชนบางดวน

àÃ×èÍ§ : ÈØ·ÃÒ ¾ÅÒ¸Ô»¡Ã¡ÒÃ / story : Suttara Palathipkornkan
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ชุมชนบางดวน เปนชุมชนเล็ก ๆ  ตั้ง
อยูใกลกับปากแมนํ้าเจาพระยา ผูคนสวนใหญ
ดํารงชีวิตอยูคู กับสายนํ้า ทําประมง ลองเรือ
รับจาง ทํางานโรงงาน และบางสวนสรางอาชีพ
ดวยการใชประโยชนจากพชืทองถ่ินอยางตนจาก
ทีม่อียูจาํนวนมากในแถบน้ี ซึง่ ‘ตนจาก’ สามารถ
ใชประโยชนไดแทบทุกสวน ตั้งแตยอด ผล ใบ 
โหมง จนกระทั่งราก ไมมีสวนใดท่ีจะตองทิ้ง 
‘จาก’ ไปโดยเปลาประโยชน

‘จาก’ ไมเคยหายไปจากบางดวน ชาวบาน
ทีน่ีพ่ดูเปนเสียงเดียวกนั ‘ตนจาก’ เปนพชืทองถิน่
ที่พบเห็นไดตลอดริมสองฝงคลองบางดวน ยาว
สุดลูกหูลูกตาจวบไปจนถึงปลายคลองท่ีเชื่อม
ออกไปสู แมนํ้าเจาพระยา ซึ่งยังแซมไปดวย
โกงกาง ลําพู และพันธุไมปาชายเลนอื่น ๆ แต
เพราะจากเปนพืชโตเร็วและขยายพันธุ ตาม

Bang Duang is a small community in 
Samut Prakan located near the mount 
of Chao Phraya River.

Most of the folks around here 
make a living from shing, having boats 
for hiring, working at factories, while 
some others create a career by 
exploiting the abundant ora like Nipa 
Palm.

All parts of Nipa Palm, from 
treetop to root, are useful, and 
nothing is wasted.

Nipa Palm never disappears from 
Bang Duang, and all the folks say it is 
a native plant grown alongside the 
Bang Duang Canal. Some parts are 
interluded by mangrove, cork tree and 
other mangrove forest species.

Nipa Palm is a fast - growing plant, 
easily breeding in nature, and in some 
periods it can grow so densely that 
the folks have to trim it to prevent it 
blocking the waterway.

Auntie Bamrung Poonsawa, one of 
the three initiators of Nipa Palm - based 
wickerwork in Bang Duang style, smiles 
when she relates the past.

“Though I was not born here but 
moved from Ayutthaya, in my mind I 
am a proud folk of Bang Duang. I will 
continue with my craft here until I am 
gone.

The sale of my handicraft is just 
over 10,000 baht a month, and when 
taking into account the costs, I am not 
making a lot, barely enough for making 
a living.

But I am doing this out of love. 
Buying my product is tantamount to 
purchasing my heart as well. Every 
piece of product is interlaced with my 
heart.”

ธรรมชาติไดงาย บางชวงหนาแนนมาก ชาวบาน
ตองชวยกันตัดออกเพื่อไมใหปดก้ันคลอง หรือ
ขวางทางนํ้าจนกลายเปนคลองปด จึงเปนที่มา
ของ ‘จาก’ ที่ไมมีวันหายไปจากบางดวนนั่นเอง

ปาบํารุง พูลสวัสดิ์ ชาวบานชุมชนบางดวน 
หน่ึงในสามผูริเริ่มตนตํารับเครื่องจักสานจาก
ตนจากแบบฉบับชมุชนบางดวน เลาถงึอดีตอยาง
ยิ้มแยมวา “แมปาจะไมไดเปนคนท่ีนี่แตดั้งเดิม 
ยายรกรากมาจากพระนครศรีอยุธยา แตจิตใจก็
ถือวากลายเปนคนบางดวนอยางเตม็ภาคภมูิ จะ
สรางงานจักสานอยูที่นี่จนกวาจะจากไปในวัน
หน่ึง สวนรายไดจากการขายเคร่ืองจักสานตอ
เดือนตกอยูประมาณหม่ืนกวาบาท หักตนทุน
แลวอาจไดกาํไรไมมากนกั แตพอดาํรงชวีติอยูได 
เพราะปาทําดวยความรัก ลูกคาที่ซื้อเครื่อง
จักสานของปา ก็เหมือนซื้อจิตใจของปาไปดวย 
เพราะเครื่องจักสานทุกใบ ปาสานจากหัวใจ”

Wickerwork from
the heart of 
Bang Duang 
Community
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การทําอะไรเพียงคนเดียวนั้นยอมทําได แต
หากมีเพื่อนคอยชวยเหลือและใหกําลังใจซ่ึงกัน
และกัน จะเปนแรงผลักดันใหเปาหมายท่ีวางไว
สําเร็จไดงายขึ้น รวดเร็วขึ้น และมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น ที่ชุมชนบางดวน จังหวัดสมุทรปราการ 
ปาบาํรงุยงัมเีพือ่นรวมอุดมการณในการทําเคร่ือง
จกัสาน หนึง่ในน้ันคอื ลงุเผยีน พลูกจิ ผูคร่ําหวอด
ในวงการจักสานมาพรอม ๆ  กับปาบํารุง ลองผิด
ลองถูกมาดวยกัน แตลุงเผียนจะมีความถนัดใน
การจักสานของเลนโบราณเปนพิเศษ จําพวก
เครื่องจักสานรูปสัตวตาง ๆ ทั้งจระเข ตั๊กแตน 
ปลา นก ฯลฯ ความสามารถนี้เปนภูมิปญญา
ดั้งเดิมท่ีพอแมถายทอดมาใหลุงเผียนตั้งแต
วยัเดก็

ลุงเผียน เลาอยางกระตือรือรนวา จุดเริ่มตน
ของการทําเครือ่งจกัสาน เริม่มาจากเม่ือสบิปทีแ่ลว 
ผูใหญบานชมุชนบางดวนไดเดินทางไปเทีย่วภาค
ใต และซือ้ตะกราจักสานมาเปนของฝากให 1 ใบ 
จากนั้นพอนั่งมองดูกันไปมา กร็ูสึกวานาสนใจดี 
จงึชกัชวนกันลองแกะยอนรอยวิธทีาํ และลองผิด
ลองถูกรวมกัน ใชเวลากวา 1 เดือนจึงประสบผล
สําเร็จ จากน้ันจึงไดลองนําตนจากมาลองสาน
ตามตนแบบดู พบวาตองนํายอดจากออน ๆ มา
ตัดและคล่ีใบจากดานในออกเปนใบ ๆ จากน้ัน
นํามาเหลาและสานกานสด ๆ เสร็จแลวทา

เชลแลก็ ทิง้ไวใหแหงสนทิ ชวยทาํใหไดผลติภณัฑ
สวยงามและทนทานมากยิ่งขึ้น

หลงัจากน้ันกช็วยกันคดิออกแบบผลิตภณัฑ
รปูแบบใหม ๆ  ทัง้ขนัโตก ตะกรา ถาดใสของ หรอื
แมแตแสปดแมลงจากโหมงของตนจาก รวมท้ัง
ของเลนตาง ๆ จากฝมือของลุงเผียน ปจจุบัน
ผลิตภณัฑเครือ่งจกัสานมไีมเพยีงพอสาํหรบัขาย 
เพราะมีออรเดอรสั่งเขามาจํานวนมาก บวกกับ
การผลิตน้ันใชเวลาคอนขางนาน อยางตะกราชิน้
เล็ก ๆ ใบเดียว ตองใชเวลาสานไมตํ่ากวา 3 
ชัว่โมง เลยทเีดยีว นอกจากนีย้งัตองเดนิสายเปน
วิทยากรใหการอบรมวิธีการทําเคร่ืองจักสานให
แกหนวยงานตาง ๆ 

ทัง้โรงเรียน สถานศึกษา กลุมผูฝกอาชีพ ฯลฯ 
เพราะเมื่อสินคาเราเร่ิมเปนที่รู จัก คนก็เริ่มให
ความสนใจ ติดตอใหไปสอนมากขึ้นทุกป ชวย
สรางอาชพีใหผูคนมากมาย รวม ๆ  แลวลงุกบัปา
มีลูกศิษยกวาหลายพันคนตอป

“นอกจากลุงเผียน นานก ลุงสมบัติ และ
เพือ่น ๆ ท่ีรวมกันจัดตั้งกลุมผลิตภัณฑเครื่อง
จกัสานภมูปิญญาทองถิน่ของชมุชนบางดวนแลว 
ปาบาํรุงยงัมีเพือ่นบานท่ีคอยชวยเหลอืและสนับสนนุ
กลุมฯ เปนอยางดีตลอดระยะเวลา 5 ปที่ผานมา 
นั่นคือ โรงไฟฟาพระนครใต การไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทย (กฟผ.) เพือ่นบานใจดีทีค่อยให
กําลังใจกันอยูเสมอ” ปาบํารุงเลาเสริม

»‡ÒºíÒÃØ§ ¾ÙÅÊÇÑÊ´Ôì áÅÐÅØ§à¼ÕÂ¹ ¾ÙÅ¡Ô¨
Auntie Bamrung Poonsawa and Uncle Phuen Poonkij
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A job could be done singlehandedly, but having 
someone render assistance and moral support helps  
accomplish a task in a speedy and efcient manner.

At Bang Duang Community, Auntie Bamrung has 
Uncle Phuen Poonkij as a companion sharing the 
ideology.

Uncle Phuen is a veteran in wickerwork, going 
through a trial - and - error process, as Auntie Bamrung.

Uncle Phuen is an expert in making classic toys 
in the shapes of crocodile, grasshopper, bird and 
sh out of the palm branches, the skill he has 
inherited from his parents.

Uncle Phuen relates with enthusiasm that his 
work started out a decade ago when Bang Duang 
village headman went to the South of Thailand and 
brought him a basket as a gift.

“I began to look deliberately at the basket and 
nd it quite intriguing.

I then invited others to study how it was woven. 
We spent a month on this trial - and - error process 
before getting it right.

Later, we tried to interlace branches of Nipa 
Palm according to the prototype. 

We found out that the young branches need to 
be cut and spread the leaves inside out, trimming 
them before immediately weaving.

Apply the shellac and let them dry out to make 
them beautiful and durable.”

The folks put their heads together to create new 
forms of product including the Lanna styled pedestal 
tray Khantoke, baskets, trays, insect repellant whip, 
along with Uncle Phuen’s toys.

But production lags behind demand as orders 
soar, and production process is time - consuming.

For an idea, a small basket takes more than 
three hours to make, and yet Uncle Phuen has to 
conduct rounds of training for various agencies, 
schools and occupation development groups.

“As our products have become wellknown, 
people start to pay attention, and they want to 
learn our craft. We have several thousands of 
students.”

Aside from Uncle Phuen, Auntie Nok, Uncle 
Sombat and friends who are behind the Bang Dung 
wickerwork group, Auntie Bamrung also has another 
helping hand over the past ve years - EGAT’s South 
Bangkok Power Plant - she said.
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40 กวาปที่โรงไฟฟาพระนครใตมาตั้งอยูที่
บางดวน ชุมชนกับโรงไฟฟาก็เปรียบเสมือนเปน
เพ่ือนบานกนั วถิชีวีติแบบดัง้เดิมของชาวปากนํา้
บางดวนยังคงดําเนินตอไป สัตวนํ้ายังคงมีใหจับ
เหมือนเดิม ตนไมก็งอกงามไมเปลี่ยนแปลง แต
สิง่ทีเ่พิม่เติมขึน้คอืการประสานความรวมมือของ
เครอืขายทีค่อยชวยเหลอืพึง่พากนั ชมุชนเขมแขง็
ขึ้นเพราะภูมิปญญาทองถิ่นที่ชาวบานรวมกัน
พัฒนา บวกกับการสนับสนุนจาก กฟผ. ที่เขามา
ชวยสรางแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑและ
ตราสินคา ชวยประชาสัมพันธหาชองทางการ
ขยายสูตลาดใหม ๆ รวมท้ังสนับสนุนใหมีการ
ถายทอดองคความรูสูสังคม และรวมกันอนุรักษ
ภมูปิญญาทองถิน่ของชมุชนบางดวนใหคงอยูให
ลูกหลานสืบไป

ปาบํารงุเชือ่วา “ความย่ังยนืทีแ่ทจริง คอืการ
ที่เราพ่ึงพาตนเองได ชุมชนสามารถอยูไดดวย
ตัวเอง ทุกคนรวมกันคิดและพัฒนาชุมชน ตาม
แนวพระราชดําริเรื่อง ‘การพ่ึงพาตนเอง’ ของ
ในหลวงรัชกาลท่ี 9 บวกกับการมีเพ่ือนหรือ
เครอืขายทีค่อยชวยเหลือและพ่ึงพาซ่ึงกันและกนั 
จะชวยทําใหชุมชนเขมแข็งมากยิ่งขึ้น อยางที่
ชุมชนบางดวน กฟผ. ไดเขามาเติมเต็มและ
สงเสริมสวนท่ีชุมชนขาดหรือมีกําลังไมมากพอ 
ทาํใหชมุชนสามารถพฒันาและตอยอดส่ิงทีม่อียู
เพิม่มลูคา และชวยสรางรายไดสูครวัเรือน ทาํให
มคีณุภาพชีวติทีด่ขีึน้ ปาดใีจทีม่ ีกฟผ. เปนเพ่ือน
บาน และขอบคุณท่ีคอยสนับสนุนกลุมผลิตภณัฑ
เคร่ืองจักสาน ภูมิปญญาทองถ่ินของชุมชนบาง
ดวนตลอดระยะเวลาที่ผานมา”
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การเดินทางมาเยือนชุมชนบางดวนและ
เย่ียมเยยีนปาบาํรงุกบัลงุเผยีนครัง้น้ี นอกจากจะ
ไดเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นของชาวบานแลว ยัง
ไดแวะลองเรือกินลมชมปาชายเลน ปาจาก นก
แปลกตาหลากหลายสายพันธุ ปลาตีนตัวนอย 
รวมถึงความสวยงามและย่ิงใหญของแมนํ้า
เจาพระยาทีก่วางสดุลกูหลูกูตา แถมไดพบกับเรอื
ขนสงสินคาขนาดใหญที่สรางคลื่นนํ้ามากระทบ
ใหใจหายใจคว่ําไดไมนอย ปจจบุนัชมุชนบางดวน

ไดพัฒนาแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศแหงใหม คือ
เสนทางศกึษาธรรมชาตคิลองบางดวน มลีกัษณะ
เปนสะพานไมความยาวกวา 5 กิโลเมตร สราง
ขนาบคลองบางดวนยาวออกไปจนถึงปากแมนํา้
เจาพระยา ใครที่ไมชอบนั่งเรือก็สามารถเดินชม
ปาชายเลนไดอยางสบาย ๆ  บนเสนทางธรรมชาติ
ที่งดงาม โดยเฉพาะชวงเวลากลางคืนนั้น ที่นี่จะ
มหีิง่หอยออกมาใหนกัทองเท่ียวไดยลโฉมจํานวน
มาก การันตีวาสวยงามไมยิ่งหยอนไปกวาที่ใด

For more than 40 years of its existence 
at Bang Duang, the power plant has 
become a good neighbour.

The traditional way of life at Bang 
Duang has continued undisturbed, 
aquatic animals are there to be caught, 
and plants keep ourishing.

Adding to those is the coordination 
of a network that strengthens a community 
by means of local wisdom, a spirit of 
cooperation and support from EGAT in 
product development, branding, and 
developing new sale channels.

Such support also encompasses 
knowledge transfers to the society and 
preserves Bang Duang’s local wisdom.

Auntie Bamrung believes that the true 
sustainability is when we are self - reliant, 
and everybody thinks and develops a 
community together based on the King 
Rama IX’s “Self - reliance” Principles.

Contributing to this is having a friend 
or a network assistance, like what Bang 

Duang is getting from EGAT in improving 
the shortcomings.

“We are grateful for having EGAT as 
our neighbour and helping to raise the 
quality of life around here.”

Aside from visiting Auntie Bamrung 
and Uncle Phuen, and learning local 
wisdom, the journey to Bang Duang 
Community offered an opportunity to 
enjoy the rich mangrove forest, watch 
creatures like birds and tiny blenny, the 
beauty and grandeur of Chao Phraya River 
and an encounter with large wave - making 
freight ships.

At Bang Duang Community, eco-
tourism has been developed with a 5-km 
wood bridge stretching along the canal 
to the mount of Chao Phraya.

For those who do not like taking a 
boat, the bridge provides a leisure walk 
on a beautiful nature path, particularly 
at night when the environment is dotted 
with rey’s bright luminous display.
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การเรียนรูนอกหองเรียน คือ เสนหของการ
มาเยอืนบางดวน วถิชีวีติเรยีบงายของชาวปากนํา้ 
รอยย้ิมของลุง ๆ  ปา ๆ  เวลาไดเลาถงึกระบวนการ
ทําเครื่องจักสานจากตนจากท่ีพิถีพิถันกันในทุก
ขัน้ตอน ตัง้แตการออกเรอืไปตดัยอดจาก การคดั
ใบจาก การเหลา การสาน ไมไดงายอยางที่คิดไว
เลย นอกจากเครื่องจักสานแลว ยังมีการแปรรูป
จากในรปูแบบอืน่ ๆ  อกี ทัง้ขนมจาก ลกูจากลอย
แกว ขาวตมมัดจากใบจาก หรือใบยาสูบจากใบ
จากตากแหง เพราะปจจุบันทุก ๆ สวนของตน
จากเปนที่ตองการของตลาดเพิ่มมากขึ้นเร่ือย ๆ 
แมแตเศษขุยที่ได จากการเหลาใบจาก ยัง
สามารถนาํมาเปนปุยใสตนไมชัน้ด ีทีห่ลายคนถงึ
ขั้นขอซื้อกันแลวก็มี ไมนาเชื่อจริง ๆ วา ‘จาก’ 

จะนําสิ่งดี ๆ มากมายมาสูชุมชนบางดวน ทั้ง
รายไดหลกัหมืน่ รอยยิม้ของปาบาํรงุและลงุเผยีน 
รวมท้ังคณุภาพชีวติของชาวบานบางดวนท่ีคอย ๆ  
พัฒนาขึ้นอยางยั่งยืนในอนาคต

‘จาก’ ไมเพียงแตงอกงามอยูคู กับชุมชน
บางดวน ผลิตภัณฑเครื่องจักสาน ‘จาก’ หัวใจ 
ยังไดสรางรายไดและคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นใหแก
ชาวบานบางดวน เปรียบเสมือนกับ กฟผ. ที่
พรอมสนับสนุนชมุชนบางดวน เพือ่นบานขางร้ัว
โรงไฟฟาพระนครใต ใหสามารถพึ่งพาตนเองได
อยางยั่งยืน ชวยสรางความสุข รอยยิ้ม และ
แสงสวางใหแกชุมชนและสงัคมไทย ตลอด 50 ป
ที่ผานมา ... และตลอดไป

An out - of - the - classroom learning 
is a charm of visiting Bang Duang. The 
simple lifestyle, the smiles from the 
elderly, their tales about wickerwork and 
diverse products derived from Nipa Palm 
including popular local desserts like Khao 
Tom Mat or Luke Taan Loy Kaew underline 
multiple usefulness of Nipa Palm. Even 
the waste from sharpening branches for 
wickerwork can be turned into fertiliser.

Nipa Palm will continue to ourish 
with Bang Duang Community, and the 
wickerwork from the “heart” will serve 
an economic lifeline to lift the standard 
of living, and with a good neighbour, 
EGAT’s South Bangkok Power Plant, being 
on hand to create smiles and lights as it 
has been doing so over the past 50 years.
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 เรียนอังกฤษกับ EGAT 
“ภาษาอังกฤษไมไดมีแควิชาการในหองเรียนที่นาเบ� อ”

ตอนรับเชาของวันที่ 11 มิถุนายน 2561 ดวยเสียงพูดคุยอันสดใสของเหลาเด็ก ๆ มัธยมศึกษาตอน
ปลายรวมหนึง่รอยคน ภายในหองประชมุใหญ ณ โรงไฟฟาบางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชงิเทรา  ทีก่าํลงัรอคอยใหกจิกรรม EGAT English 
Camp 2018  เริม่ขึน้อยางใจจดใจจอ ซึง่ครัง้น้ีมเียาวชนจากสองโรงเรยีนเขารวม ไดแก โรงเรียนพทุธริงัสพีบิลู และโรงเรยีนบางปะกง บวร
วิทยายน หลังจากเสร็จสิ้นพิธีเปด ไมกี่นาทีที่กิจกรรมเร่ิมขึ้น เราก็ไดยินเสียงหัวเราะของเด็ก ๆ ที่รวมกิจกรรมดวยความสนุกสนานดัง
กระห่ึมหองประชุมขนาดใหญ เดก็ ๆ  ขจดัความงวงและเขารวมกิจกรรมกันอยางกระฉับกระเฉงทุกคนเลยทีเดยีว รอยย้ิมแตมอยูบนใบหนา 
จนทําใหอดคิดไมไดวาอะไรทําใหคายประสบความสําเร็จ ตอบโจทยเยาวชนไดอยางตรงเปาและเต็มไปดวยรอยยิ้มเชนนี้ 

กิจกรรม “EGAT English Camp” นั้น การ
ไฟฟาฝายผลติแหงประเทศไทย (กฟผ.) ไดจดัข้ึน
เปนปที่ 3 แลว โดยคร้ังน้ีจัดข้ึนระหวางวันที่ 
11-12 มิถุนายน 2561 ที่ผานมา สะทอนใหเห็น
ถึงการดําเนินงานท่ีตองมีความใสใจตอสิ่งตาง ๆ 
รอบดาน  ไมใชแคเพียงการเดินหนาพัฒนา
อุตสาหกรรมดานการผลิตไฟฟา มุงสูการเปน
องคกรชั้นนําเพียงอยางเดียว เพราะสังคมและ
ชมุชนตองเจริญเตบิโตอยางเขมแข็งและยัง่ยนืไป
พรอมกนั โดยสิง่สาํคญัคอืพ้ืนฐานของการศึกษา
ทีจ่ะสงผลตอการพฒันาระดบัคณุภาพชวีติทีด่ตีอ
ไปนั่นเอง  

The morning of June 11, 2018 was greeted by lively chatters of nearly 100 high 
school students in the auditorium at the Bang Pakong power plant, Bang Pakong 
district, Chachoengsao province. They were waiting for the start of EGAT English 
Camp 2018 where participants came from two schools; Phutti School and 
Bangpakong Bavornwitthayayon School. After the opening ceremony when the 
teaching activity started, only the children’s laughter could be heard in the 
auditorium as they were having fun activity with the activity. They got rid of their 
drowsiness and joined in the fun activity with great enthusiasm. Seeing the smiles 
on the children’s faces, one could not help but wonder what was made this 
camp so successful and be able to connect with the children.

Learn English with EGAT
“English does not only stay in boring classrooms”
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เมื่อพูดถึงการเรียน ทําใหนึกถึงบรรยากาศ
การเรียนในหองเรียน มีคุณครูมาสอนใหวิชา
ความรูอยูที่หนาช้ันเรียนอยางคุนเคย ซึ่งอาจ
กลายเปนความจาํเจนาเบือ่ ทาํใหเดก็นักเรียนละ
จากความสนใจในตําราเรียนไปบาง ซึ่งแตกตาง
จากการเรียนนอกสถานท่ีที่เปดโอกาสใหเด็ก ๆ 
ไดเรียนรูจากสิ่งรอบตัวที่แตกตางออกไป ดังเชน
กิจกรรม EGAT English Camp ในวันนี้  แมจะ
เปนการเรียนรูภาษาอังกฤษภายในบริเวณของ
โรงไฟฟาขนาดใหญ  มเีสียงการทาํงานของเครือ่ง
กําเนิดไฟฟาอยูบาง แตบรรยากาศของคายยัง
เตม็ไปดวยความสนุกสนานเชนเดิม  โดยมีคณุครู
ชาวอังกฤษเปนวิทยากรผูดําเนินกิจกรรม มา
สอนใหเด็ก ๆ ไดเรียนรูทั้งคําศัพทและสําเนียง
การออกเสยีงทีถ่กูตองตามตนฉบบัเจาของภาษา  
นอกจากนีย้งัไดพีเ่ลีย้งใจด ีซึง่เปนพนักงาน กฟผ. 
ที่มากดวยความสามารถดานภาษาอังกฤษมา
ชวยดูแลนอง ๆ  จึงทําใหมั่นใจวาตลอด 2 วันนี้ 
นอง ๆ  จะไดใชภาษาอังกฤษเต็มที ่และสนุกสนาน

จุดเริ่มตนของโครงการ EGAT English Camp เกิดขึ้นเมื่อ 2 ปมาแลว หรือตั้งแต 2559 เกิดจาก
ความมุงหวังของ กฟผ. ที่ตองการดูแลชุมชนรอบโรงไฟฟา โดย กฟผ. เล็งเห็นวาปจจุบันโลกหมุน
เปลี่ยนไปอยางรวดเร็วและเปนสากลมากขึ้น ความหลากหลายของผูคน รวมถึงเทคโนโลยีสงผลให
เกิดวิถีชีวิตและวัฒนธรรมใหม ๆ ภาษาอังกฤษ จึงเปนภาษาสากลที่มีความจําเปนตอการสื่อสารใน
ยคุปจจบุนั ซึง่การพฒันาทกัษะดานภาษาควรจะสงเสรมิต้ังแตในระดบัเยาวชน เพือ่ใหเปนจดุเร่ิมตน
และเปนพ้ืนฐานของการกาวไปสูการพัฒนาดานภาษาในระดับทีส่งูขึน้ตอไป ไมเพยีงเทานัน้ ยงัมีการ
สอดแทรกสาระความรูเรื่องการพัฒนาพลังงานไปกับการเรียนรูภายในกิจกรรมท่ีจัดอีกดวย เพื่อให
ไดทั้งความรูดานภาษาอังกฤษและความรูเร่ืองพลังงานไฟฟา การอนุรักษและใชพลังงานอยางรูคุณ
คา ซึ่งท้ังหมดนี้เปนความรูที่จะเปนประโยชนในการใชชีวิตประจําวัน และแนนอนวายอมสงผล
ประโยชนใหกับประเทศชาติไดตอไปในอนาคต 

อยางแนนอน
กจิกรรมของคายมคีวามหลากหลาย และมุง

เนนการฝกใชภาษาอังกฤษ พรอมสอดแทรก
ความสนุกสนานและฝกความคิดสรางสรรค อาทิ 
กิจกรรมละลายพฤติกรรมที่ทําใหเด็ก ๆ สนิท
สนมกนัมากขึน้ มกีารจาํลองสถานการณใหไดคดิ
คาํศพัททีใ่ชจรงิในชวีติประจาํวนั และกจิกรรมท่ี
กระตุนพัฒนาการดานวชิาการ โดยใหเด็ก ๆ  รวม
กันคิดคนเครื่องมือทางวิทยาศาสตรที่จะชวย
อํานวยความสะดวกใหแกโลกใบนี้ และที่เด็ก ๆ 
ดูจะตื่นเตนเปนพิเศษก็คือ กิจกรรมที่ใหพวกเขา
ไดจับกลุมรวมกันแสดงบทบาทสมมติ เปนเหลา
พอคาแมคาในงานวัด ทําใหบรรยากาศเปนไป
ดวยความครืน้เครงสนกุสนาน และคอย ๆ  ทลาย
กําแพงแหงความกลา ๆ กลัว ๆ ในการพูดภาษา
อังกฤษไปจนหมดสิ้น  เด็ก ๆ จึงไดทั้งความรู 
ความกลาแสดงออก ประสบการณใหม ๆ  ตลอด
จนมิตรภาพอันงดงาม
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This “EGAT English Camp” was held for the 3rd 

time by the Electricity Generating Authority of 
Thailand. For this time, it took place on 11 - 12 
June 2018. This camp reects that EGAT not only 
focuses on development of electricity generation 
or aimes to become a leading enterprise, but also 
cares about other aspects as society and 
communities must grow with a rm foundation and 
sustainability. And one thing that it should promote 
is education which is vital for having a good quality 
of life.

 When one thinks about learning, what comes 
to the mind is the classroom ambience, a teacher 
giving lessons at the front – the picture we are all 
familiar with, so familiar that it becomes so 
repetitive and boring to the point that students 
lose interests. All of these can change with a new 
venue that gives the children the opportunity to 
explore new surroundings. The EGAT English Camp 
program is one such activity. Even though the 
recent class was conducted in the middle of a big 
power plant with a little sound from the working 
machineries, the camp remained joyous. We invited 
an English teacher to lead the activity, teaching 
the students new vocabularies and the correct 
pronunciation. The English teacher was assisted 
by EGAT staff who are procient in English to ensure 
that the children could reap as much benet and 
as much fun as they could during these two days.

The activities at the camp were diverse. They 
were intended to be fun and at the same time to 
encourage the students to practice their English 
skills as well as their creativity. The activities 
included an Icebreaker to allow them to relax and 
open up, a game of created situations to allow 
them to use words or sentences in their daily lives, 
and an activity that made them come up with a 
scientic invention that would help the world. 
However, the children were most enthusiastic with 
a role - playing game where they could become 
whoever they would like to be. They were having 
the time of their lives as the activity slowly gave 
them the condence in using English. They gained 
not only knowledge but also new experiences, a 
condence to express themselves and new 
friendships.
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กวาจะเกดิเปน EGAT English Camp 2018 
นั้น ผานหลายกระบวนการเพื่อใหไดคายที่
สมบูรณแบบและตอบโจทยเด็ก ๆ  มากที่สุด เริ่ม
ตนจากการที ่กฟผ. ไดเดนิสายนาํแนวคดิรเิริม่ไป
นําเสนอกับสถานศึกษาท่ีอยูรอบ ๆ โรงไฟฟา
บางปะกง มีการแลกเปลี่ยนปญหาและความ
ตองการ ซึ่งไดรับความสนใจอยางยิ่งจากสถาน
ศึกษา ประกอบกับในแตละโรงเรียนเองมีกลุม
สาระการเรียนรูภาษาอังกฤษอยูแลว และมุงหวงั
พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชาภาษา
องักฤษใหมปีระสิทธภิาพย่ิงขึน้  ซึง่คณุครปูระจํา
วิชาภาษาอังกฤษ และผูใกลชิดกับนักเรียนตาง
บอกเลาเปนเสียงเดียวกันวา เดก็ ๆ  มคีวามสนใจ
ในภาษาองักฤษจรงิ แตกย็งัขาดทกัษะในหลาย ๆ  
ดาน เชน ไวยากรณ โครงสรางการใชประโยค 
ตลอดจนการสนทนาในชีวิตจริง ที่หลายครั้ง
ติดขัดเพราะเกิดจากความไมกลาแสดงออก 
เปนตน นบัวาเปนปญหาทีเ่กดิขึน้จรงิในเยาวชน
ไทยจํานวนมาก 

นอกจากแลกเปล่ียนพูดคุยกับทางโรงเรียน 
กฟผ. ยงัทํางานอยางเขมขนกับวทิยากรระดบัมอื
อาชีพที่ดําเนินคายภาษาอังกฤษ และไดปรับรูป
แบบจนไดคายที่เสริมทักษะดานภาษา ที่ตรงกับ
ความตองการและความรูพื้นฐานของนอง ๆ 
นักเรียนบางปะกง ขณะเดียวกันก็มุงเนนการสง
เสริมดานพลังงาน และเพิ่มเติมกิจกรรมสนุก ๆ 
ใหเด็ก ๆ ไดฝกฝนเร่ืองการกลาแสดงออก 
สามารถนําไปปรับใชในชีวิตประจําวันไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

 หากจะวัดความสําเร็จของ EGAT English 
Camp ตั้งแตปแรก จนถึงป 2018 นั้นคงจะมา
จากผลลัพธสอดรับกับความตองการหรือความ
ตั้งใจหลัก นั่นคือ พัฒนาและเสริมสรางความรู
ความสามารถใหเยาวชน ตลอดจนการท่ีแตละ
สถานศึกษาสามารถนําหลักการทําคาย ไป
ตอยอดภายในโรงเรียนของตัวเองได โดยให
นกัเรียนทีม่าเขาคายรวมเปนผูนาํกจิกรรม ความ
สําเร็จน้ีเหมือนเปนการจุดประกายวา โครงการ
นี้มาถูกทางแลว บวกกับความต้ังใจท่ีจะติดตาม
ศกัยภาพของเยาวชน เพือ่ใชเปนแนวทางตอยอด 

และขยายขอบขายของโครงการตอไปใหดยีิง่ขึน้ 
อยางไรกต็าม ผลลพัธทีย่อดเยีย่มทีส่ดุไมใชเพยีง
ดานวชิาการ แตคอื รอยยิม้ และความกลาในการ
พดูภาษาองักฤษ ทีเ่ตม็ไปดวยความมัน่ใจของเดก็ ๆ

เมื่อลองพูดคุยกับเด็ก ๆ ที่มาเขาคายในครั้ง
นี้ พวกเขาเลาอยางกระตือรือรนวา นอกจากจะ
สนุกมากๆ แลว ที่นี่ยังเปนพื้นที่สําหรับเรียนรู 
เลน และทาํกจิกรรมตาง ๆ  ทีไ่ดความรูเพยีบ และ
เปนทีท่ีท่าํใหไดพดูภาษาองักฤษดวยความมัน่ใจ 
ซึ่งเปนสิ่งที่พวกเขาไมคอยกลาทําในโรงเรียน 
หลังจากจบคายครั้งนี้พวกเขารูสึกมั่นใจวาตอไป
จะมีความกลาแสดงออกมากข้ึน ทั้งในการนํา
เสนองานและการสนทนาในชีวิตประจําวัน 
พรอมมุ งมั่นต้ังใจนําแนวคิดจากคายนี้ไปจัด
กจิกรรมตอใหเพือ่น ๆ  และรุนนองในโรงเรยีนได
รบัความรูและประสบการณทีย่อดเย่ียมเหมือนท่ี
พวกเขาไดรับ ขณะที่อีกหลายคนเลาดวยแววตา
เปนประกายวา ทีน่ีท่าํใหพวกเขาคนหาตวัเองเจอ 
ทาํใหรูตวัวาชอบภาษาองักฤษมากแคไหน เพราะ
ภาษาอังกฤษไมไดมีแควิชาการในหองเรียนที่
นาเบื่อ แตมีสิ่งสนุกใหเรียนรูอีกมากมาย 

‘ปรับรูปแบบใหตรงกับความตองการและความรูพื้นฐานของ
นอง ๆ  ขณะเดียวกันก็มุงเนนการสงเสริมดานพลังงาน และ
ฝกฝนเร่ืองความกลาแสดงออก เพื่อใหสามารถนําไปปรับใช
ในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ’
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The EGAT English Camp program 
was rst initiated two years ago in 2016. 
It was the EGAT’s hope to take good care 
of the communities around its power 
plants. EGAT was aware that the world 
was now fast - changing, and the global 
culture was rising as well as the diversity 
and technologies that would lead to new 
lifestyles and cultures. The English 
language as a universal language is crucial 
to today’s communication; therefore, the 
people’s prociency in English should be 
encouraged since a young age to set up 
a solid foundation for future improvement. 
The program also incorporates the 
knowledge of electricity generation so 
that the children will gain knowledge of 
English, power generation, and know the 
value of electricity. These knowledges 
are valuable to their daily lives and will 
contribute to some benets for the 
country in the future.

It took a long process to become the 
EGAT English Camp 2018 as it was. To 
ensure that the program would be truly 
benecial to the children, EGAT had been 
travelling to present the program concept 
to the schools around the Bang Pakong 
power plant to discuss and exchange 
ideas and needs with them. The schools 
expressed great interests as English was 
already part of their curriculum, and they 
would like to improve the efciency of 
their English classes. The English teachers 
and those close to students all agreed 
that the students were really interested 
in learning English, but they still lacked 
many skills such as grammar, making a 
sentence and conversations. Many cases 
were caused by their lack of condence. 
These were real problems the students 
were facing.

Apart from the idea exchanges with 
the schools, EGAT also worked closely 
with professional instructors who had 
experiences with running English camps 

and had been developing the methods 
that were also suitable for the Bangpakong 
school children’s levels of English. At the 
same time, they focused the knowledge 
on electricity generation, adding fun 
activities for the children to improve their 
condence to be effectively used in real 
lives.

To evaluate the EGAT English Camp 
program from 2016 to 2018, it would be 
about how well it served the needs of 
the participating students. That is to 
improve the knowledge and abilities of 
children as well as how the schools could 
integrate the know - how of organizing 
such camps into their own curriculum. 
This success proves that the idea of this 
program is on the right track. EGAT is now 
set with to follow up with the results in 
order to develop the scope of the 
program in the future. Nevertheless, the 
best results do not only lie in the 
academic achievements but also in the 
smiles and the improved condence to 
use English of the students.

During the conversations with the 
participating students, they enthusiastically 
recounted that apart from the great fun 
they had, this camp was the place to 
learn, to play, and to immerse in activities 
that were benecial to their knowledge 
improvement. It was also the place they 
could practice their Engl ish with 
condence which was something they 
never experienced at school. After the 
camp, they were lled with more 
condence, both in presenting themselves 
academically in classes and in their daily 
lives. They were also determined to 
impart the concept of this camp to 
organize similar activities for their friends 
at school so that they could also 
experience what they did. Many also said 
in great passion that the camp was where 
they found themselves how much they 
liked English. Because English is not just 
a boring subject in class but is lled with 
many fun and captivating activities for 
them to discover.
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OCABULARYEGAT

โรงไฟฟาพลังงานหมุนเวียน
โรงไฟฟาท่ีใชพลังงานหมุนเวียนเปนพลังงานในการผลิตไฟฟา
แหลงของพลังงานหมุนเวียนที่เกิดข้ึนอยางตอเน่ือง ไมหมดไป
เชน พลังงานแสงอาทิตย ลม นํ้า และความรอนใตพิภพ เปนตน
Renewable Energy Power Plant
It is a power plant run by energy obtained from renewable
resources which are naturally replenished such as 
sunlight, wind, hydro and geothermal heat.

โรงไฟฟาพลังงานลม
โรงไฟฟาท่ีใชลมมาผลิตไฟฟา โดยติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟา
ที่ทายใบ เมื่อความเร็วลมเหมาะสม การหมุนของใบพัด
จะสงผานเพลาไปหมุนตัดกับเครื่องกําเนิดไฟฟา ทําใหเกิดกระแสไฟฟา
Wind Power Plant
This type of power plant uses air flow through 
wind turbines to provide the mechanical 
power to turn electric generators.

 โรงไฟฟาพลังงานนํ้า
โรงไฟฟาใชแรงดันของน้ําจากแหลงนํ้า เชน อางเก็บนํ้าหรือเขื่อน

ที่อยูในระดับสูงกวาโรงไฟฟาไปหมุนเพลาของกังหันนํ้า ซึ่งมีเพลาตอกับ
เคร่ืองกําเนิดไฟฟา ใหผลิตไฟฟาตลอดเวลาที่มีการใหนํ้าไหลผาน

 Hydropower Plant
It is a powerhouse which uses water flow from a reservoir 

to propel a turbine which turns electric generators.

ศัพทนารู กฟผ.
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โรงไฟฟ้าพลังงาน

ความร้อนใต้พิภพ

โรงไฟฟ้าที่น�าน�้าร้อนใต้ดินมาผลิตไฟฟ้า
แทนการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล
หลักการท�างานเหมือนโรงไฟฟ้าทั่วไป
Geothermal Power Plant
This is a facility that relies on 

steam from geothermal sources 

to drive a turbine to turn 

electric generators.

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

โรงไฟฟ้าที่น�าพลังงานแสงอาทิตย์
มาใช้ผลิตไฟฟ้าโดยผ่าน Solar Cell รับรังสีพลังงาน

แสงอาทิตย์แล้วเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยต่อเข้ากับ
เคร่ืองก�าเนิดไฟฟ้าหรือระบบส่งไฟฟ้านั้น ๆ

Solar Power Plant
It is a power station which converts 

energy from sunlight into electricity 

using photovoltaic (PV) cells. 
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โนโมโฟเบีย (Nomophobia) มาจากคําวา “No Mobile Phone 
Phobia” เพื่อใชเรียกอาการที่เกิดจากความหวาดกลัว วิตกกังวล
เมื่อขาดโทรศัพทมือถือเพื่อติดตอสื่อสาร และอาการนี้กําลังถูก
เสนอจัดเปนโรคจิตเวช ประเภทหนึ่งที่อยูในกลุมวิตกกังวล 

โนโมโฟเบีย
โรคสุดฮิตของคนใชสมารทโฟน

Nomop

ใครบาง
ที่เขาขายเปน

โรคโนโมโฟเบีย ?

àÃ×èÍ§ : ½†ÒÂá¾·Â �áÅÐÍ¹ÒÁÑÂ 
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 (Nomophobia)  “No Mobile Phone 
Phobia”  

 
  

Nomop

 ?
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phobia
A disease of smartphone addicts

Nomophobia stands for “no 
mobile phone phobia” to describe 
the symptoms of fear and anxiety 
when not having the cellphones.

It is being proposed as a form 
of mental disorder in a worry 
grouping.

• พกโทรศัพทติดตัวตลอดเวลา ตองวางใกลตัว
เสมอ รูสึกกังวลใจมากเมื่อมือถือไมไดอยูกับตัว
• หมกมุนอยูกบัการเช็คขอความจากโซเชยีลมเีดีย 
แอพพลิเคช่ันตาง ๆ อัพเดทขอมูลจากโทรศัพท
อยูตลอด หยิบโทรศัพทขึ้นมาดูบอย แมไมมีเร่ือง
ดวน
• เมื่อมีการแจงเตือนเขามาจากโทรศัพท จะให
ความสําคัญกับโทรศัพทในทันที ไมเชนนั้นจะไมมี

สมาธิ มีความกระวนกระวายใจ จนไมสามารถทํา
ภารกิจที่อยูตรงหนาตอได
• เม่ือตื่นนอนก็เช็คโทรศัพทเปนอันดับแรก และ
กอนนอนก็ยังคงเลนโทรศัพท เลนเกมส
• เลนโทรศัพทเปนประจาํในขณะท่ีกาํลงัทํากจิกรรม
อื่น ๆ ในชีวิตประจําวัน เชน ระหวางรับประทาน
อาหาร เขาหองนํา้ ขบัรถ หรอืระหวางนัง่รอรถเมล 
ขึ้นรถไฟฟา

• เมื่อหาโทรศัพทไมเจอ จะรูสึกตื่นตระหนกตกใจ
มากกวาส่ิงของอยางอื่นหาย
• กลัวโทรศัพทตัวเองหาย แมวาจะวางอยูใน
ที่ที่ปลอดภัยแลวก็ตาม
• ไมเคยปดโทรศัพทมือถือเลย
• ในแตละวันใชเวลาพูดคุยกับผูคนผานโทรศัพท
ในโลกออนไลนมากกวาพูดคุยกับผู คนจริง ๆ 
รอบขาง

 story : Medicine and Sanitary Department

Nomophobia stands for “no
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โนโมโฟเบียสงผลใหเสี่ยงตอสารพัดโรค และอาการผิดปกติทางรางกาย

นิ้วล็อก
เกิดจากการใชนิ้วมือกด จิ้ม 
เขยา สไลด หนาจอติดตอ
กันนานเกินไป  ทําให มี
อาการปวดขอมือ ขอมือ
อักเสบ เสนเอ็นยึด เกิดพัง
พืด ถารูสึกวากํานิ้วมือแลว
เหยียดนิ้ ว ไม  ได   นั่น คือ
สัญญาณเตือนวาควรรีบไป
พบแพทย

H E A L T H  T I P S

อาการทางสายตา
เกิดอาการสายตาลา ตาพรา 
ตาแหง จากการเพงสายตา
จองหนาจอเล็ก ๆ ที่มีแสง
จ านานเกินไป หรือเกิด
อันตรายจากแสงสีฟาจาก
หนาจอโทรศัพท (Blue 
Light) ทีถ่าหากสัมผสัแสงน้ี
ไปนาน ๆ อาจสงผลให วุน
ในตาเสื่อมจอประสาทตา
เส่ือม หรือตาบอด จาก Age 
Macular Degeneration 
(AMD) ได

ปวดเมื่อยคอ 
บา ไหล

เพราะในการใชงานโทรศพัท 
คนสวนใหญจะกมหนา คอม
ตัวลง สงผลใหกลามเน้ือ
บรเิวณ คอ บา ไหลหดตวัผดิ
ปกติ เลือดไหลเวียนไม 
สะดวก หากเลนนาน ๆ  อาจ
มีอาการปวดศีรษะตามมา

หมอนรองกระดูก
เสื่อมสภาพ

กอนวัยอันควร 
ทาทางการใชโทรศัพทที่ไม
ถูกสุขลักษณะ โดยเฉพาะ
การกมหนา อาจทาํใหกลาม
เนื้อไมสามารถพยุงกระดูก
ไดดี อีกทั้งการไมออกกําลัง
กายก็เป นป จจัยเสริมที่
ทําใหกระดูกบางหรือทรุด 
สองสาเหตุนี้ลวนเปนปจจัย
เสริมสํ า คัญที่ทํ า ให  เ กิด
อาการโรคกระดกูตนคอเสือ่ม 
(C - Spine Spondylosis)

โรคอวน 
แมการใชโทรศัพทจะไมได
ทําใหเกิดโรคอวนโดยตรง 
แตการน่ังเลนโทรศัพททัง้วนั 
โดยแทบไมลุกเดินไปไหน ก็
จัดเปนปจจัยเส่ียงท่ีทําให
เกิดโรคอวนและโรคเรื้อรัง
อื่น ๆ ได

Who are suffering from Nomophobia?
• Those who carry the cellphone all the 
time and become worried when it is not 
with them.
• Immerse oneself with checking messages 
from social media and various applications 
all the time even though there are no 
pressing issues.
• Promptly respond to alerts from the 
cellphone, otherwise become anxious 
and unable to concentrate on the task in 
front.
• Check the cellphone the rst thing when 

getting up and engage with the cellphone 
before bedtime.
• Use the cellphone regularly while 
engaging in other daily life activities such 
as eating, driving, using toilet, and waiting 
and riding in public transportation systems.
• Get more excited and worried when the 
cellphone is lost than losing other 
properties.
• Never switch off the cellphone.
• “Speak” to people on line rather than 
talk to people around you.

How does Nomophobia affect health?
• Trigger nger is a result of using nger to 
touch, point, shake and slide the screen 
so long that causing a pain or inammation 
to the wrist, stretching a tendon, developing 
excess brous connective tissues. So when 
one of your ngers gets stuck in a bent 
position, go see the doctor.
• Staring at a small bright screen with blue 
light for a long time causes an eye to 
become fatigue, bleary and blurred. An 
extended exposure to the blue light will 
cause Vitreous oaters, retinal degeneration 
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ติดมือถือซะแลว ตองแกไขใหม ! 
เพ่ือปองกันโรคท้ังหลาย และไมปลอยใหคณุเสพติดมือถือขนาดหนักอีก

ตอไป ลองมาดูคําแนะนําดี ๆ  เพื่อนําไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองกัน 
• เมื่อรูสึกเหงา ใหหากิจกรรมอื่นหรือเพื่อนคุยแทนการใชโทรศัพท เชน 

คยุกับคนในบาน เพือ่นรวมงาน นดัเพือ่นเพือ่มาเจอกนั ไมควรหมกมุนอยูกบั
การสนทนาผานหนาจอโทรศัพทหรือคอมพิวเตอร 

• ลองต้ังกฎวาจะไมแตะตองโทรศัพทมือถือภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
เชน 30 นาที หรือ 1 ชั่วโมง หากไมมีธุระจําเปน แลวคอย ๆ เพิ่มเวลาใหได
มากขึ้น

• ลองกําหนดใหหองนอนเปนเขตปลอดโทรศัพทมือถือ แลวพยายามทํา
ตามใหได เพื่อที่จะไมตองหยิบมือถือมาเลนทันทีตั้งแตลืมตาตื่น หรือผล็อย
หลับไปกับมือถือที่เลนกอนนอน 

and blindness.
• Shoulder pains and aches are the result 
of a person staring down the screen in a 
bending position which causes muscles 
around necks and shoulders to shrink 
abnormally and poor blood circulation. A 
symptom of headache may ensue.
• Unhealthy use of cellphone will cause 
premature degenerative disc disease as 
the facing down position will disable 
muscles to support bones properly. The 
lack of an exercise also contributes to 
bone mass loss and degenerative disc 

disease leading to the C - Spine spondylosis.
• Though the obesity is not directly 
triggered by using cellphone, but the 
behaviour of obsessive usage without 
much bodily movements is a risk factor 
to obesity and other chronic diseases.
An addiction requires a cure.
 There are some good advices to 
prevent diseases and addiction to 
cellphone.
• In a lonely situation, turn to other 
activities like talking and meeting with 
people instead of engrossing yourself with 

the cellphone or computer.
•  Demarcate your bedroom into a 
cellphone - free zone and try to strictly 
observe the rule by not waking up or 
retiring with it.
 If the symptom of Nomophobia 
persists, a visit to the psychiatrist is 
needed. A cognitive behavior therapy, 
similar to what is used to treat people 
with anxiety and scare, could be applied 
to change the mind and individual 
perception, freeing oneself from a 
cellphone.

หากมอีาการไมสามารถหางจากโทรศพัทมอืถอืได ควรปรึกษาจติแพทย 
ทางการแพทยอาจจะใชวิธีการรักษาแบบ Cognitive Behavior Therapy 
(CBT) ที่นิยมใชรักษาคนมีอาการวิตกกังวล และอาการกลัว ในระดับตาง ๆ 
ดวยการปรับเปลี่ยนความคิด เปลี่ยนแปลงความเชื่อเฉพาะตัว ทําใหเรารูสึก
เปนอิสระมากขึ้น เมื่อไมมีโทรศัพทมือถือ 
อางอิง : 
- Adriana Bianchi and James G. Philips (February 2005). “Psychological Predictors of Problem 
Mobile Phone Use”. CyberPsychology & Behavior 8 (1).
“Nomophobia is the fear of being out of mobile phone contact - and it’s the plague of our 
24/7 age | Mail Online”. Dailymail.co.uk. 2008-03-31. Retrieved 2011-08-10. 
“13m Britons have ‘no mobile phobia’”. Metro.co.uk. 2008-03-30. Retrieved 2011-08-10. 
- Bivin J. B., Mathew, P., Thulasi P. C., Philip, J. (2013). Nomophobia - Do We Really Need to 
Worry About? Reviews of Progress. 1(1).
- Bragazzi, N. L. &Puenete G. D. (2014). A proposal for including nomophobia in the new DSM-V. 
Psychology Research and Behavior Managem
- http://www.bangkokhealth.com/health/
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ตลาดเล็ก ๆ ของชุมชนเกาแก 300 ป ที่มี
ผูคน 3 เชือ้ชาต ิทัง้ไทย จนี และเวยีดนามอยูรวม
กันอยางสงบสุข โดยมีแลนดมารกสําคัญคือ 
โบสถวัดโรมันคาทอลิกอายุมากกวารอยป หรือ
ชือ่ทางการวา อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏสินธิ
นิรมล จนัทบุรี เปนโบสถที่มีความสวยงามที่สุด
แหงหนึ่งของเมืองไทย 

 ตลาดน้ีเนนของกินเปนหลัก นอกจากผักสด
ผลไม เนือ้หมไูกปลาสด ๆ  และกบัขาวถงุแลว ยงั
มีอาหารพื้นบานอรอย ๆ จากลุง ๆ ปา ๆ ใน
ชุมชนใหลิ้มลองหลายอยาง เชน แกงหมูใบ
ชะมวงและเสนจันทผัดปูกระตอยของรานลุงดํา 
ตมเลือดหมูกับขาวสวยรอน ๆ ของรานเจวัลยก็
มีคนอุดหนุนไมขาด ทีเด็ดอยูที่นํ้าซุปรสเขมขน 
อรอยแบบไมตองปรุงเพิ่มและไสหมูไมคาวเลย 
กวยเตี๋ยวหอไสหนอไม ไสถั่ว และไสกุงของราน
พีตุ่กกเ็ปนสตูรลบัของครอบครัว ขายกันชิน้ใหญ ๆ  
แค 5 บาท แตความอรอยเกินราคาไปมากมาย

“จันทบุรี” ไมไดมีดีแคสวนผลไม ทะเลสีคราม ภูเขาสูง
ปาเขียว นํ้าตกชุมฉ่ํา หรือเรื่องราวการกอบกูเอกราช
ของพระเจาตากสินมหาราชเทานั้น แตยังมีตลาดชุมชน
ที่ เราสามารถไปเช็กอิน กิน ชอป และเที่ยวไดอยาง
เพลิดเพลินอีกดวย 

อิ่มตัวแตก ชอปเพลิน 
เดินตลาดเมืองจัน

“Chanthaburi” may commonly be known for 
its abundance of fruits, blue sea, bountiful 
forests, mountains and waterfalls or, even more 
historically, for the tales of King Taksin who 
liberated the country in the late 18th century. 
However, one must not miss the province’s 
local market where we can visit and enjoy the 
local cuisine, products, and sightseeing.

Markets of Chanthaburi, 
the Gourmet and 
Shopping Paradises
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The Centuries - old Market of the Cathedral of the Immaculate 
Conception, Chanthaburi’s Community 
 A small market that belongs to a tricentenary community 
where three ethnicities: Thai, Chinese, and Vietnamese, have lived 
together very harmoniously. The area houses an old Roman 
Catholic cathedral that has been inaugurated there for more than 
100 years, the Cathedral of the Immaculate Conception 
Chanthaburi. It remains one of the most beautiful Catholic 
churches in Thailand.
 This market is focused on food. Apart from fruits, vegetables, 
meat, and takeaway dishes, one could indulge in the area’s rare 
specialities such as pork soup with cowa leaves and stir - fried 
Chanthaburi noodle with crabs from Uncle Dum’s. Soup of pork 
blood with hot steamed rice from Big Sister Wan’s is praised that  
it needs no more condiments or adjustments – the pork intestines 
are superbly cooked too. Steamed rice noodle rolls – with bamboo 
shoots lling, bean lling, and shrimp lling at Sister Took’s come 
from her family’s secret recipes. Big in size but at 5 baht per piece, 
these rice noodle rolls are each an explosion of taste.   
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The Old Market, Chantaboon Waterfront 
Community
 If you cross Niramol bridge from “The Market 
behind the Roman (Catholic) Temple,” you will 
arrive at the Chantaboon Waterfront community 
that used to ourish with the province’s very 
rst street situated there.
 These days it has become a place to sightsee 
and to enjoy the riverside ambience. However, 
what attract us, gourmands, while we stroll 
around this little waterfront community are the 
local desserts and authentic savory dishes that 
this community has got to offer – right in front 
of their houses, and in a very friendly manner 
too. They cook along while selling, giving us the 
chance to endlessly have a taste of each and 
every delight along the way. If you have got quite 
an appetite, do not miss the tasty  seafood 
noodle that never minces on the amount of 
seafood, a Kuay Jub noodle, cooked with 
charcoal whose spices’ fragrances are so enticing 
at Auntie Mai’s, or the famous “drawer” egg 
noodle – home - made - at Uncle Nguan in the 
market in front of Khetnaboonyaram temple. 
The noodle pairs really well with calamondin 
juice from a stall nearby. Heaven on earth…

จากตลาดรอยปหลังวัดโรมันคาทอลิก แคเดินขามสะพานนิรมลก็จะเขาสูเขตชุมชนตลาดเกา
ริมนํ้าจันทบูร ในอดีตเปนยานการคาของจันทบุรีที่เจริญรุงเรืองสุด ๆ ดวยมีถนนแหงแรก  ปจจุบัน
กลายเปนยานทองเที่ยวที่ผูคนนิยมมาเดินเลน แตสิ่งที่โดนใจสายกินอยางเราคือ ตลอดเสนทางเดิน
ชลิในชุมชนรมิน้ําแหงน้ีมขีนมพืน้บานและอาหารสตูรด้ังเดิมท่ีชาวชมุชนเปดประตบูานขายกันอยาง
เปนมติร ทาํไปขายไปใหเราแวะชอปแวะชิมไดไมหยดุปาก ถาอยากอ่ิมจดัหนักแนะนํากวยเต๋ียวทะเล
หนกัเครือ่งรสจัดจานทีร่านเจอีด๊ กวยจับ๊เตาถานรสชาติกลมกลอมหอมเคร่ืองเทศท่ีรานปาไหม หรอื
บะหมี่ลิ้นชักของรานแปะงวนในตลาดหนาวัดเขตรนาบุญญาราม สั่งมากินคูกับนํ้ามะปดจี๊ดจาดจาก
รานใกล ๆ กัน มันสุดยอดด… 
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ใครเปนสายขนมหวาน โดยเฉพาะขนมหวาน
ไทย ๆ ละก็ตองมาเช็กอินกินแหลกที่ชุมชนขนม
แปลกริมคลองหนองบัว อยูหางจากตัวเมือง
จันทบุรีประมาณ 15 - 20 นาที ในอดีตเปนหนึ่ง
ในชุมชนการคาสาํคญัของจันทบรุ ีปจจบุนัชมุชน
แหงนีก้ลบัมชีีวิตชีวาขึน้อกีคร้ังดวยการนําอาหาร
และขนมพ้ืนบานมาเปนจุดขาย ทามกลาง
บรรยากาศบานไมโบราณท่ีนาชม เราจะไดกิน 
ขนมไทยโบราณมากมาย สวนใหญตัง้เตาทาํขนม
กันหนาบาน ทําไปคุยไปกับคนซื้อ แถมชวนให
ชิมอีกตางหาก อยางขนมบางชนิดชื่อแปลก ฟง
แลวจั๊กกะจี้?!? เชน ขนมควยลิงและขนมติดคอ
ทีบ่านปาล ิทาํจากขาวเหนียวดาํคลุกกับมะพราว 
กินกับนํ้าออย ขายดิบขายดีจนตองตอคิวซื้อกัน
ยาวเชียวละ ทั้งแปลกใหม ทั้งอรอยขนาดนี้ ไม
ควรพลาดชิมเด็ดขาด
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Kanom Plaek Market, Klong Nong Bua 
Community
 For those with sweet teeth, especially the 
great admirers of Thai desserts will nd 
themselves surrounded by culinary temptations 
in the Klong Nong Bua community. By car, the 
market is around 15 - 20 minutes away from the 
center of Chanthaburi where the community had 
ourished as a commercial center of the 
province. These days, this community is once 
again lively thanks to the promotion of its local 
cuisine. There we, surrounded by old wooden 
houses which serve as a backdrop, we can 

embark on an endless journey of savoring 
traditional Thai desserts. The vendors would set 
up their stoves and equipment right in front of 
their houses where they make the desserts while 
chatting with and handing out samples to the 
customers to taste. Some desserts come with 
quaint or even brow - raising names such as 
Kanom Kuay Ling (Monkey’s Dick dessert) and 
Kanom Tid Kor (Throat - sticking dessert) at Auntie 
Li’s that are made of black glutinous rice and 
coconut and eaten with sugar cane juice. Finally 
, with their exotic names and yummy avor, you 
cannot miss them! 
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ทริป นี้ไมตองยื่นใบลาใหเสียงานเพราะใชเวลาแควันหยุดสุดสัปดาหก็ไดเก็บเกี่ยว
ความสุขและสุขภาพดีกลับบานไดเต็ม ๆ ทั้งจากการไดเที่ยวพักผอนและมารวมเดิน - วิ่ง
เฉลมิพระเกยีรตสิมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 แมเมาะฮาลฟ
มาราธอน ครั้งที่ 27 เม่ือวันอาทิตยที่ 5 สิงหาคมที่ผานมา

บรรยากาศงานวิง่ในครัง้น้ียงัอบอุนเหมอืนทกุป เพราะมเีหลานกัวิง่นองเหลก็ทัง้ชาวไทยและ
ตางประเทศเขารวมว่ิงกันมากมาย ทามกลางอากาศบริสุทธิ์สดช่ืนชุมฉํ่าในหนาฝน สนามว่ิงที่
แวดลอมดวยธรรมชาตสิเีขยีว ววิสวยแปลกตาไมเหมือนงานวิง่ทีไ่หน อยางโรงไฟฟาแมเมาะ เสยีง
เชียรจากผูคนขางทางและจากนักวิ่งดวยกัน กอเกิดมิตรภาพ รอยยิ้ม ทําใหหัวใจเหลานักว่ิง
กระชุมกระชวย โดยเฉพาะสายวิ่ง (ชิล ๆ) อยางเราที่ไมไดหวังรางวัลใด ๆ นอกจากเอาชนะใจ
ตัวเองที่สามารถวิ่งเขาเสนชัยไดแลว การมาวิ่งงานนี้ก็เหมือนไดมาเที่ยวบานเพื่อน มาพักผอน
ใกลชิดธรรมชาติ เปนการชารจพลังใหชีวิตไปในตัว

งานเดิน - วิ่งฯ แมเมาะฮาลฟจบแลว!! แตความประทับใจของเรายังไมจบ 
เพราะลําปางเปนเมืองท่ีมาเท่ียวไดทั้งป ผูคนนารัก วัดวาอารามงดงาม 
ธรรมชาติมีเสนห และอาหารอรอย เผื่อใครกําลังมองหาท่ีพักผอนใน
วันหยุด ลําปางนี่แหละใชเลย

ตะตอนยอนตะลอน

ลําปาง
The Mae Moh Half Marathon is over, 
but its good impression lingers on 
as Lampang is a place one can 
visit all year round for the kindness 
of its people, the beauty of its 
temples, the charms of its scenery, 
and the taste of its cuisine. For 
those on the lookout for a holiday 
retreat, Lampang is the place.

Slow Life in 
Lampang

One is not required to take days off as a weekend 
there is quite enough to be lled with happiness 
along with fresh air by relaxing and participating 
in the 27th Mae Moh half marathon in honor of 
Her Majesty Queen Sirikit, the Queen Consort of 
His Majesty King Rama IX on August 5, 2018.
 This year’s half-marathon still retains its 
inclusive and warm ambience with a great 
number of both Thai and foreign participants to 
enjoy the rainy season’s lush scenery along the 
track. Both supporters and fellow participants 
bellowed and cheered in support and in high 
spirit. Such smiles and sense of camaraderie 
helped brighten up the hearts of the participants. 
For those who did not come for prizes but to 
challenge the limits of one’s self like us, this trip 
was like a visit to a friend’s house to enjoy the 
countryside and recharge. 

F O L L O W  M E
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เรามาถึงลําปางกอนงานวิ่งหนึ่งวัน ตั้งใจวา

จะตะลอนเที่ยวตะตอนยอน (รากศัพทมาจาก
ภาษาเหนือหมายถึงอารมณชิล ๆ สบาย ๆ) ใน
ตัวเมืองกอน เริ่มจากไปสักการะพระธาตุที่ วัด
พระธาตลุาํปางหลวง สิง่ศกัดิส์ทิธิค์ูเมอืงลําปาง
เพื่อเสริมสิริมงคลใหชีวิตและสรางขวัญกําลังใจ
กอนลงสนามวิ่งดวย 

วัดพระธาตุลําปางอยูในอําเภอเกาะคา หาง
จากตวัเมอืงไมกีก่โิลเมตร เปนหน่ึงในวดัไมศลิปะ
ลานนาท่ีเกาแกและสมบูรณที่สุดในเมืองไทย 
ตามประวัติวาองคพระธาตุเริ่มกอสรางในปฉลู
และสรางแลวเสร็จในปฉลู จึงถือเปนพระธาตุ
ประจาํปเกดิของคนปฉลดูวย จากนัน้ไปนมสัการ

พระแกวดอนเตาหรอืพระแกวมรกต พระพทุธรปู
คู เมืองลําปาง แลวไปชมกูพระเจาลานทอง
ภายในวิหารหลวง รวมถึงงานปูนปนที่ซุมประตู
โขงจากฝมอืชางหลวงโบราณทีง่ดงามลํา้คาจรงิ ๆ  

ลําปางยังไดชื่อวาเปนเมืองแหงเงาพระธาตุ 
เพราะมีเงาพระธาตุปรากฏในหลายวัด มีทั้งเงา
พระธาตุหัวกลับ เงาพระธาตุหัวตั้ง และเงาพระ
ธาตุซอน นับเปนปรากฏการณที่นามหัศจรรย 
สาํหรับทีว่ดัพระธาตลุาํปางหลวงเปนเงาพระธาตุ
แบบกลับหวั โดยมีจดุชมสําหรับผูชายอยูภายใน
ซุมพระพุทธบาท สวนผูหญิงเขาชมไดในวิหาร
พระพุทธ แนะนําใหมาชมตอนใกลเที่ยงที่แสง
กํา ลัง เหมาะจะได  เห็นภาพเงาพระธาตุที่
คมชัดสีสันเหมือนจริง 
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ระหวางทางเขาตัวเมือง เราแวะท่ี ฮิมวังคาเฟ รานกาแฟเก ๆ สไตล

มินิมอลริมแมนํ้าวังที่ซอนอยูในสวนเขียวชอุม นั่งจิบคาปูชิโนรอน กินเครป
กลวยหอมราดซอสช็อกโกแลต เฝามองสายน้ําไหลเอ่ือย ลมพัดโชย แสน
สบายใจ แถมที่รานยังมีทาเรือเล็ก ๆ ไวใหลูกคาไดพายเลน ฟนไปอีก

และตามประสาคนบาละครก็อยากจะไปชมความสวยงามของ วัดศรี
รองเมือง ที่อยูในตัวเมืองสักหนอย เพราะเคยเปนสถานที่ถายทําละครมา
แลวหลายเร่ือง วดัแหงนีส้รางข้ึนในป พ.ศ. 2448 โดยคหบดีชาวไทยใหญ จงึ
งดงามตามแบบศลิปะพมา มวีหิารไมหลังคาจัว่ซอนกนัเปนชัน้ ๆ  ตกแตงดวย
ไมแกะสลักและลายปูนปนลงรักปดทองประดับกระจกสี สวยจริง ๆ บอก
เลย!! ดานในมีพระพุทธรูปไมสักแกะสลักที่วากันวาใหญที่สุดในโลกดวยนะ 

An Auspicious Visit to a Scared Pagoda
 Having arrived in Lampang one day prior 
to the half-marathon, we planned to take 
this opportunity to visit the great pagoda of 
the Wat Phra That Lampang Luang, the 
province’s most prominent temple for good 
luck both in life and in the upcoming half-
marathon. The temple is located in the Ko 
Kha district not far from the city center, well 
lauded and celebrated for its most complete 
ancient Lanna wooden architecture in 
Thailand. The history says that the construction 
of temple’s great pagoda began and nished 
in the year of ox, making it a spiritual home 
to those born in the year of the ox.
 After, we went on to pay respect to Phra 
Kaew Don Tao, Lampang’s most treasured 
Buddhist sculpture that is made entirely of 
green jade in the temple before moving on 
to admire the exquisite craftsmanship of the 
grand structure housing the temple’s prime 
Buddhist sculpture, Ku Phra Chao Lan Thong.
 Lampang is known as the province of 
Reections of Pagodas, or as scientically 
called as Camera Obscura. In many temples, 
one could nd many images of the pagodas 
reected in different manners, an astounding 
natural phenomenon. At this Phra That 
Lampang Luang temple, the Camera Obscura 
comes in an upside-down manner. The 
viewing point, however is only allowed to 
men in the Phra Phuttabat Pavillion, while 
women can witness it from Phra Phut 
Pavillion. It is best to come right before noon 
for the clearest and most vivid reection. 
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Enjoy the Slow Life Right in the City Center
 On the way back in town, we dropped by Him Wang Café, a 
minimalist café hidden in the lush greenery right next to the Wang 
riverside, to enjoy a cup of cappuccino with a Banana crepe with 
chocolate sauce while basking in the light breeze and the owing 
river. A small boat is also available. 
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กอนเย็นยํ่าแวะไปนั่งที่ ไฉไล โฮมสเตย & คาเฟ ราน

เลก็ ๆ  รมิแมนํา้วงัและอยูไมไกลจากกาดกองตา บรรยากาศ
ดีมาก นั่งจิบกาแฟเย็น กินของวางไปพลางทอดสายตามอง
แมนํ้าวังยามเย็น ทองฟาสีเหลืองอมสมในยามเย็น และนั่น
หมายถึงความคึกคักที่ถนนคนเดินกาดกองตาเร่ิมขึ้นแลว    

ใครเปนสายชอป สายชิม มาเที่ยวลําปางแลวไมผิดหวัง 
เพราะในตัวเมืองมีกาดหรือตลาดที่นาเดินหลายแหง อยาง
เชน ตลาดอัศวนิ ทีเ่ปนแหลงรวมความอรอยของสตรีทฟูด
ลําปาง รวมถึงเสื้อผาแฟชั่นราคาสบายกระเปา ถาเปนตอน
เย็นวันศุกรก็ตองไปสัมผัสบรรยากาศชอป ๆ ชิม ๆ สไตล
กาดมั่วคัวแลงแบบลําปางที่ ถนนสายวัฒนธรรม ยานเกา
ทามะโอ ไปนั่งยอง ๆ กินขนมถวยโบราณ ขนมจีนนํ้าเงี้ยว 
ไขปาม ยําไขออนเซ็น เดินชอปสินคาพื้นเมือง ฟงดนตรีพื้น
บาน ทามกลางปูชนียสถานและกําแพงเมืองเกา 

แนนอนวาถาเปนวันเสาร - อาทติย เหมอืนทีเ่รามาคราวนี้ 
ตองมาเดินเที่ยวที่ถนนคนเดินกาดกองตา นี่แหละ จะได
ชอปปงทั้งของฝากของกินมากมาย เอาเปนวาใครมาเดินก็
เพลินจนลืมเวลาแน ๆ เราเองยังเพลินจนลืมเลยวาตองรีบ
กลบัโรงแรมไปพกัผอน เพือ่เตรียมตัวใหพรอมว่ิงในวนัรุงขึน้             

อิ่มใจจากไหวพระก็ตองหาของอรอยกินให
ทองอิ่มดวย ไหน ๆ มาแอวลําปางทั้งที ถาไมมี
อาหารเหนือตกถึงทองก็ไมใชเราแลวละ ในที่สุด
จึงลงเอยที่ รานขาวซอยอิสลาม ลําปางหนา ที่
ใคร ๆ  กว็าขาวซอยอรอยสุดในลําปาง รานน้ีเปด
ขายมากวา 40 ป มีทั้งขาวซอยเนื้อ ขาวซอยไก 
ไกสะเตะ ขนมปงหนาไกกุกพรอมน้ําจิ้มอาจาด 
ใครอยากกินตองไปใหถูกเวลานะเพราะรานเปด
ตอนสายไปจนถึงบายก็หมดแลว 

อิม่ปุบจายคาเสียหายเสร็จปบกส็ามารถเดิน
ไปถายภาพสะพานรัษฎาภิเศกหรือเรียกกัน
ติดปากวา สะพานรัษฎา แลนดมารกสําคัญของ
ลําปางที่อยูใกลกันไดเลย สะพานสีขาวน้ีมีอายุ 
101 ปแลว ทอดตัวขามแมนํ้าวัง ซึ่งเปนแมนํ้า
สายสําคัญของลําปาง

 As a fan of TV soaps, we would not miss 
the chance to witness the glory of the city 
center. It is a temple that has been used as a 
shooting location for many TV series. The 
temple was built in 1905 by a wealthy 
merchant of Shan State origin, hence the 
Burmese inuence in the architecture. The 
many tiered - roofed wooden pagoda there is 
adorned with sculpted wood and molded 
plasterwork that are gilded and decorated with 
colored glass. It is really a sight to behold. The 
inside stands a sculpture Buddha that is 
arguably the biggest wooden sculpture of 
Buddha in the world.
 After having auspicious activities, it was 
time we look for the local delicacies. The 
northern Thailand cuisine is quite distinctive 

in its characters. We dropped by Khao Soy 
Islam, a shop known for selling Lampang’s 
best curried noodle. It has been in existence 
for more than four decades and now offers 
northern style curried noodle with beef and 
with chicken. The side dishes are the Chicken 
Satay and deep - fried chicken, “French Toast” 
served with cucumber relish. Those who wish 
to have a try should drop by around late 
morning until the afternoon as everything will 
be sold out by that time.
 After a fullling meal, it is time to go for 
a walk. Why not capture the glory of Lampang’s 
important landmark, the Ratsadaphisek Bridge 
nearby? This white bridge is now 101 years old 
linking the two banks of the Wang river.

F O L L O W  M E
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อยางที่เลาไวตอนตนวา งานเดิน - วิ่ง แมเมาะ

ฮาลฟมาราธอนปนีม้คีนมาเยอะจรงิ ๆ  ทกุคนมารวม
กนัแตเชามดื ตางฟตรางกายฟตใจเพ่ืองานน้ีเกินรอย 
อยางนอยก็เราคนนึงละ มาวอรมอัพ หนายิ้มแปน 
ณ จุดสตารทที่โรงเรียนแมเมาะวิทยา พรอมกับนกั
วิ่งคนอื่น ๆ ตั้งแตเชาตรู…สู ๆ 

บรรยากาศงานว่ิงปนีค้กึคกัยิง่กวางานปารตีซ้ะ
อีก ทั้งนักวิ่งที่มาจากทั่วสารทิศ ทั้งสีสันกองเชียรที่
สนุกสนานกันเต็มที่ บางคนแตงชุดแฟนซีเปน
ไดโนเสาร ชดุนางงามกม็ ีสวนผูจดั กฟผ. เองกพ็รอม
มาก ทั้งจุดแจกนํ้า ทั้งเรื่องความปลอดภัย เสนทาง

Enjoy a Little Splurge at the Tonga 
Market
 Before sunset, drop by Chai Lai 
Homestay & Café, a small spot by the 
Wang river not far away from the Tonga 
market, for a cup of iced coffee and some 
nibbles while enjoying the evening view of 
the Wang river. Here, the golden evening 
sky is also the sign that Tonga market is 
getting lively.
 Lampang is not the place to disappoint 
those who enjoy shopping. The city is lled 
with many noteworthy markets such as 
Assawin Market that offers you the best 
street food in the city. It also houses many 
shops selling unique clothes at a friendly 
price. Lampang’s weekend market “Kad 

A Great New Day
 As we had mentioned earlier that 
this Mae Moh half - marathon had got 
a lot of well - prepared participants 
from everywhere. We, too, are among 
them. Once the morning came, we 
stood with a wide smile at the starting 
point at the Mae Moh Wittaya School 
with other runners with full competitive 
spirit.
 The vibe was even livelier than at 
a party. Runners came from everywhere 
while throngs of supporters were 
having the time of their lives. Some 
turned up in fancy dinosaur outts, 
while others as beauty pageants. The 
host of the event, EGAT, was also very 
well - prepared with its security team 
as well as fully staffed water stations. 
The track was picturesque in itself with 
the area’s beautiful scenery, while the 
weather was refreshing and cool with 
a bit of sunlight – a perfect scene for 
a marathon.
 However, I need to confess that 
as sure as I was of my abilities, I did 
not really join the half - marathon… I 
only chose to join the healthy jogging 
program at ve kilometers distance so 
that I could jog while enjoying the 
scenery, or if I felt exhausted, I could 
rest… It would only last less than two 
hours so that I got more time to enjoy 
the rest of my trip!

Mua Kua Lang” on the “Cultural Road” 
in the old district of Ta Ma - O is the 
place to enjoy Kanom Tuay, a traditional 
Thai dessert, northern style rice noodle 
“Kanom Jeen Nahm Ngiew,” Kai Pam – 
steamed seasoned eggs, Onsen - styled 
boiled egg spicy salad, etc. You can also 
browse around for local handcrafts while 
listening to local and traditional music 
being surrounded by historical buildings 
and sites. 
 On weekends, a stroll along the Tonga 
Market Walking Street can be so enjoyable 
that one could forget the time as we, too, 
almost forgot that we had a half - marathon 
the next day and we needed some rest.

วิ่งก็ดีเพราะสองขางทางมีความเปนธรรมชาติมาก  
อากาศเยน็ฉํา่ปอด สายหมอกจาง ๆ กบัแดดออน ๆ 
วิง่รับลมชมวิวธรรมชาติกนัไป ทาํใหรูสกึสดช่ืนจรงิ ๆ  
บอกเลยวาเปนงานวิ่งที่ฟนมาก 

แต…เราไมไดลงวิ่งในประเภทฮาลฟมาราธอน
หรือมนิมิาราธอนแตประการใด เพราะไมไดเปนสาว
นองแกรงแรงมาขนาดน้ัน แตเลือกว่ิงสวย ๆ เพื่อ
สุขภาพกับระยะทาง 5 กิโลเมตร วิ่งไปชมวิวไป พัก
หอบบางอะไรบาง ใชเวลาไมเกนิ 2 ชัว่โมง กเ็ปนอนั
เสร็จสิ้นภารกิจวิ่งแลว สวนเวลาที่เหลือก็เที่ยวตอสิ
คะ…จะรออะไร!! 
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ไหน ๆ ก็มารวมวิ่งกับชาว กฟผ.

แมเมาะ กต็องไมพลาดโปรแกรมเท่ียวจาก
ที่นี่ กอนอื่นเราเขาชม พิพิธภัณฑศูนย
ถานหนิลิกไนตศกึษา (เหมอืงแมเมาะ) ซึง่
เปนแหลงเรยีนรูดานพลงังานทีใ่หญทีส่ดุใน
ภาคเหนอื โดยเฉพาะความรูทางธรณีวทิยา 
จักรวาล โลก และถานหิน ตลอดจน
เทคโนโลยีการผลิตไฟฟา มีการนําเสนอ
เรื่องราวอย างตื่นตาตื่นใจในรูปแบบ
ภาพยนตร 4D ดวยนะ  

พิพิธภัณฑแหงนี้เปดใหเขาชมวันละ 
4 รอบ เวลา 09.00 น. 10.30 น. 13.00 น. 
และ 14.30 น. ในวันอังคาร - วันอาทิตย 
และหยุดวันจนัทร

แนนอนเราไมพลาดไปแชะภาพจุดชม
วิวสวย ๆ ที่ สวนเฉลิมพระเกียรติ 84 
พรรษา ซึ่งอยูภายในเขตสวนพฤกษชาติ
เหมืองแมเมาะ เปนจุดชมวิวที่มองเห็น
ทัศนียภาพกวางไกลสุดสายตา โดยเฉพาะ
ยามเย็นสามารถมาชมพระอาทิตยลับฟา
บนสุดขอบบอเหมือง 
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ใชพลงัทัง้วิง่ทัง้เทีย่วแมเมาะจนจวนหมดแรงกนัแลว 
เราตองแวะมาเติมพลังกันหนอยดวยอาหารพื้นบานที่ 
รานแกงแค เปนรานอรอยเจาประจําของชาว กฟผ.
แมเมาะ ที่นี่พรอมเสิรฟอาหารพื้นเมืองหลากหลาย นํา
ทีมดวยแกงแครสชาติกลมกลอมดวยเคร่ืองแกงแบบถึง
รสตามสตูรตนตํารบัทีต่องโขลกเองกบัมอื ซดนํา้แกงรอน ๆ 
คลองคอ เปนเมนทูีใ่ครมากต็องสัง่ไปลอง  ตามดวยซีโ่ครง
หมทูอดกระเทียมกนิคูกบัน้ําพรกิหนุม และลาบหมูคัว่รส
เผ็ดหอมเครื่องสมุนไพร 

หากหนาฝนนี้ ใครยังจัดสรรวันลาไปเที่ยวลําปาง
ไมทัน ไมตองเสียใจ เพราะหนาหนาวนี้ ยังมีงานใหญ
งานปงของจงัหวดัลําปาง “งานแมเมาะเฟสตวิลั” รออยู
ในวันที่ 9 - 11 พฤศจิกายน 2561 ณ กฟผ. แมเมาะ 
ที่รวมเอาของดีของเดนจังหวัดลําปางมาไวในทีเดียว 
หนาหนาวปนี้ไมตองนอนเหงาอยูบานแลว แถมมีรูป
สวย ๆ ไวอวดเพื่อนในโซเชียลแนนอน

Enjoying Mae Moh
 As we decided to join the MaeMoh 
Electricity Generating Authority of Thailand 
team, we had to start our journey here by 
visiting the Mae Moh Mine Museum, the 
biggest learning center in Northern Thailand 
regarding power generation especially on 
geology, the universe, the earth, the coal, 
and the power generation technologies. 
The presentation was very engaging using 
4D motion pictures. 

Eat Away in the EGAT Mae Moh Style
 Having spent so much energy running 
and exploring Mae Moh, we had to nd a 
spot to recharge! Kaeng Kae is a restaurant 
that is frequented by the EGAT Mae Moh 
staff. Local delicacies are on offer, starting 
from the mellow tasting Kaeng Kae - a soup 
of hummingbird tree owers that is made 
of home - made chili paste. It is the 
recommended dish at this restaurant. Deep 
- fried pork ribs with garlic and pepper that 
are served with northern style green chili 
paste and minced pork salad with toasted 
herbs are also a must. 

 For those of you who could not nd 
the time to visit Lampang during this 
rainy season, don’t fret! This winter, 
Lampang will host another grand event, 
the Mae Moh Festival, from November 
9 - 11 2018 at the Mae Moh Electricity 
Generating Authority of Thailand, 
gathering the best of Lampang together 
at one place. This winter will not be one 
that you are stuck home with loneliness 
anymore. It will be one lled with great 
memory and of course, beautiful 
pictures to share with your loved ones, 
online and off.

F O L L O W  M E

 The museum is open in 4 shifts, at 9.00 
am, 10.30 am, 1 pm, and 2.30 pm from 
Tuesday - Sunday with only Monday off.
 Of course, we would not miss a 
beautiful spot to take pictures at the Mae 
Moh Botanical Garden where you can take 
in a glorious panoramic view that is 
especially breathtaking during sunset upon 
the mines.








