
ปีที่ 11 ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561 | Vol. 11 No. 4 | October - December, 2018

เขื่อน กฟผ. 
มั่นคง ปลอดภัย ด้วยมาตรฐานสากล

ARE SAFE AND SOUND AGAINST THREATS
ALL EGAT DAMS





OCTOBER - DECEMBER, 2018

จัดทำ�โดย
ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

อำาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
โทรศัพท์ 0-2436-4823

Corporate Communication  
and Public Relations Division,

Electricity Generating Authority of Thailand 
Bang Kruai, Nonthaburi 11130  

Tel. 0-2436-4823

ที่ปรึกษา
อังคณา สุขวิบูลย์

Aungkana Sukviboon
โสตถิพันธุ์ คมสัน

Sothipun Khomson
รัชดาพร เสียงเสนาะ

Rutchadaporn Siangsanoh
ปิยอร ศรีสัตบุษย์
Piyaorn Srisatabus
ยุทธชาติ เพียรมานะกิจ
Yuthachat Pianmanakij

บรรณาธิการ
ปรางค์วลัย เหมะพรรณ์ 
Prangvalai Heamaphan

กองบรรณาธิการ
รสสุคนธ์ โชติโก 

Rossukon Chotigo
ชโลบล ธงปราริน

Chalobol Thongprarin
สุภร เหลืองกำาจร

Suporn Leongkamchorn

ภาพและศิลปกรรม
กองสร้างสรรค์และผลิตสื่อเพื่อการสื่อสาร

Media Production Department

EDITOR’S NOTE

ในช่วงฤดูฝน มักจะมีฝนตกหนักต่อเนื่อง 
หลาย ๆ พื้นที่เกิดภาวะน�้าท่วมและระดับน�้า
ในเข่ือนเพิ่มสูงข้ึน โดยเฉพาะกับเขื่อนใหญ่ ๆ 
ที่มีพื้นที่กักเก็บน�้าได้ในปริมาณมาก หลายคน
ย่อมมีความกังวลและอาจต้ังค�าถามว่า เขื่อน
ในประเทศไทยของเราแข็ งแรงแค ่ ไหน?  
ส�าหรับเขือ่นทีอ่ยูใ่นความดูแลของ กฟผ. ส่วนใหญ่ 
นั้นเป็นเขื่อนที่มีขนาดใหญ่ และเป็นเขื่อน
อเนกประสงค์ ซึ่งมีประมาณกว่า 10 แห่ง ทั่ว
ประเทศ  โดยแต่ละแห่งถูกออกแบบตามหลัก
วิชาการ สภาพภูมิประเทศ และสามารถ
รองรับแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวได้ตาม
มาตรฐานสากล 

อย่างไรก็ตาม แม้เขื่อนจะถูกออกแบบให้มี
ความมั่นคงแข็งแรง มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน
นับร ้อยปี แต ่ เพื่อให ้มั่นใจว ่าโครงสร ้างที ่
เหมือนเป ็นก�าแพงขนาดใหญ่นี้  จะยืนตั้ ง
ตระหง่านท้าฝนท้าแรงดันของน�้า หรือแรงสั่น
สะเทือนจากแผ่นดินไหวได้ตลอดไป กฟผ. จึง
ต้องมกีารตรวจสอบและดแูลบ�ารงุรกัษาเขือ่นให้
อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ จนม่ันใจว่า
เข่ือนมีความ ม่ันคงแข็ งแรงดี  ซึ่ ง  EGAT 
MAGAZINE ฉบับปิดท้ายปี 2561 นี้ จะน�าท่าน
ผู้อ่านไปตรวจความมั่นคงของ เขื่อน กฟผ. ว่ามี
วิธีการตรวจสอบกันอย่างไร เข้มข้นแค่ไหน 
นอกจากนีย้งัมเีรือ่งราวสาระความรูท่ี้น่าสนใจอกี
เพียบ ติดตามอ่านได้ในเล่ม

The monsoon season is sure to bring 
continuous waves of heavy rain. Many 
areas have faced flood and inundation 
while the water level in the dams rise 
especially the big ones that contain a 
large volume of water. Many cannot help 
but being concerned about how strong 
the dams in Thailand are. Most of the 
dams that are under the responsibility of 
Electricity Generating Authority of Thailand, 
are large and multi-purpose. They number 
around 10, scattering around the country. 
Each of them has been well-designed 
in accordance with the know-how, and 
geography to perfectly hold itself against 
earthquakes – under universal standards.

However, although they have been 
designed to be robust and secure and to 
remain so for decades, how can we be 
sure that these wall-like sturdy structures 
will forever be able to resist the pressure 
of the water and the vibration of the 
earthquakes? EGAT makes it its duty to 
conduct inspections and maintenance for 
these dams to always be in pristine state 
to make sure they always remain strong. 
For this year-end issue, the EGAT MAGAZINE 
will bring you on a journey to inspect how 
intensely we maintain the security of all 
EGAT’s dams along with other interesting 
contents. Read on.
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เนื่อง ในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561 รัฐบาล หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ต่างพร้อมใจกัน
จัดงานเพื่อแสดงความจงรักภักดีและร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิลอดลุยเดช บรมนาถบพิตร การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 
ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่น้อมน�าแนวพระราชด�าริมาปรับใช้กับการท�างานเพ่ือประชาชน 
และประเทศชาติ ได้จัดพิธีบ�าเพ็ญกุศล และร่วมพิธีที่หน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ จัดขึ้น เริ่มตั้งแต่วันที่ 
11 ตุลาคม 2561 กฟผ. ได้ร่วมในพิธีบ�าเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ ที่กระทรวงพลังงาน
จัดขึ้น ณ อาคารเอเนอยี่คอมเพล็กซ์ กระทรวงพลังงาน กรุงเทพฯ ในวันที่ 12 ตุลาคม 2561 
ส�านักงานใหญ่ กฟผ. จังหวัดนนทบุรี ได้มีการจัดพิธีบ�าเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลครบ
รอบ 2 ปี เพื่อร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณฯ ด้วยการนั่งเจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล เป็น
เวลา 9 นาที ต่อมาในวันที่ 13 ตุลาคม 2561 นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการ กฟผ. ได้ร่วมวางพวง
มาลาและถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลกัษณ์รชักาลที ่9 ร่วมกับหน่วยงานราชการจากทกุภาคส่วน  
ซึ่งรัฐบาลจัดขึ้น ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ส�าหรับ กฟผ. ในส่วนภูมิภาค อาทิ เขื่อนภูมิพล 
จังหวัดตาก เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี กฟผ. แม่เมาะ จังหวัด
ล�าปาง ได้จัดกิจกรรมน้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณด้วยเช่นกัน

EGAT PAYS HOMAGE 
TO LATE KING
The Electricity Generating Authority of 
Thailand (EGAT) has joined the nation 
in ceremonies in remembrance of His 
Majesty the Late King Bhumibol 
Adulyadej on October 13, 2018

On October 11, 2018 EGAT took 
part in a merit making ceremony to 
commemorate the second year of the 
passing of the Late Monarch held at 
the Energy Complex, Ministry of Energy, 
in Bangkok.

On the following day, EGAT held 
its own merit-making ceremony at 
EGAT’s Headquarters in Nonthaburi 
where a 9-minute prayer service was 
staged.

On October 13, 2018 EGAT Governor 
Viboon Rerksirathai laid a wreath in 
front of the Late King’s portrait in a 
ceremony held by the Government at 
Sanam Luang Ground.

Memorial services were held at 
EGAT’s sites including Bhumibol Dam 
in Tak, Sir ikit Dam in Uttaradit, 
Srinagarind Dam in Kanchanaburi and 
Mae Moh Power Plant in Lampang.

ชาว กฟผ. ทั่วประเทศ รวมใจน้อมรำาลึก

ในพระมหากรุณาธิคุณพ่อหลวงรัชกาลที่ 9
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The Electricity Generating Authority of 
Thailand (EGAT) has joined forces with 
the Internal Security Operations 
Command at the 4th Army to put in place 
artificial coral reefs off Narathiwat as part 
of a mission to revive aquatic ecosystem.

A total of 432 sets of used ceramic 
electrical insulator from EGAT were 
turned into new “homes” for marine 
lives in Ban Thon in Mueang District of 
the southern province.

The work contributes to the effort to 
rehabilitate marine resources to support 
communities, local fishery and to 
commemorate Her Majesty Queen 
Sirikit’s 86th birthday anniversary and His 
Majesty the King Maha Vajiralongkorn’s 
66th birthday on September 16, 2018.

EGAT has been involved in laying 
artificial coral reefs made from used 
insulators since 2013 in response to 
Queen Sirikit’s command to assist small-
scale fishermen affected by the 
deteriorated coastal marine resources.

It is the second time for Narathiwat 
to get the “Baan Pla,” literally a home 
of fish, from EGAT using used insulators.

A recent underwater survey showed 
rapid emergence of coral reef growth at 
the location and becoming nursery 
grounds for aquatic lives.

All in all, EGAT has over the past five 
years laid artificial coral reefs made from 
used insulators in four provinces including 
Chon Buri, Prachuap Khiri Khan, Pattani 
and Narathiwat totalling 7 times.

การ ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
(กฟผ.) ร่วมกับ กองอ�านวยการรักษาความ
มั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน. ภาค 
4 สน.) จดัวางบ้านปลาปะการังเทยีมด้วยลูกถ้วย 
ฉนวนไฟฟ้า บริเวณบ้านทอน ต�าบลโคกเคียน 
อ�าเภอเมอืง จังหวัดนราธิวาส จ�านวน 432 ชดุ 
เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลให้มีความอุดม
สมบูรณ์ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาสร้างรายได้
ให้กับชุมชนและประมงพื้นบ้าน และเพื่อ
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 
พรรษา และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้า 
อยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
เนือ่งในโอกาสเฉลมิพระชนมพรรษา 66 พรรษา 
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2561 

โครงการวางบ้านปลาปะการังเทียมด้วย
ลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้า เป็นโครงการที่ กฟผ. จัด
ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2556 เพื่อสนองพระราช
เสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในการช่วยเหลือชาว
ประมงขนาดเลก็ทีป่ระสบความเดอืดร้อนจาก
ความเส่ือมโทรมของทรัพยากรชายฝั่ง โดย 
กฟผ. ได้น�าลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้าที่ถูกปลดออก
จากระบบส่งของ กฟผ. มาดัดแปลงสร้างเป็น
ปะการงัเทยีม ให้เป็นแหล่งทีอ่ยูอ่าศยัของปลา 
สัตว์ทะเล รวมถึงปะการังจริง ส�าหรับ จังหวัด
นราธิวาส นับเป็นการวางบ้านปลาครั้งที่ 2 ซึ่ง
จากการด�าน�้าส�ารวจพบว่า มีการเกิดปะการัง
ใหม่อย่างรวดเร็ว และเป็นแหล่งอนุบาลของ
ปลาได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ ระยะเวลากว่า 5 ปีที่
ผ่านมา กฟผ. ได้ด�าเนินโครงการวางบ้านปลา
ปะการังเทียมด้วยลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้ารวม
ทั้งหมด 7 ครั้ง ในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี 
ประจวบคีรีขันธ์ ปัตตานี และนราธิวาส

สานต่อโครงการ

บ้านปลา 
ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล

EGAT LAYS MORE “FISH HOMES” WITH INSULATORS
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EGAT INVENTORS SHINE IN 
INTERNATIONAL INVENTION EVENT
Inventors from the Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) have 
won 12 awards for nine inventions in a contest held in conjunction with the 
10th International Exhibition of Inventions (IEI 2018).

More than 40 countries have presented and contended their researches, 
inventions and innovations at the event which was held on September 13-15, 
2018 in Foshan, China.

EGAT was also the sole recipient of the IFIA Best Invention Medal, the highest 
honor extended to an invention vied for awards at the event.

The awards won by EGAT underscore the importance it has placed on 
research and development (R&D) and a determination to excel in such pursuit.

The IEI 2018 prizes granted to EGAT come in five categories with specific 
awarded inventions in brackets:

•  Innovation in electrical industries (for humidity surveillance at transmission 
equipment; a signal converter in transformer).

• Energy technology (for high-efficient regulator of exhaust in desulphurisation 
tower; a tester of servo valve inlet vent; the S-Box intelligent energy measurement 
with mobile phone display).

• Safety (for an equipment to suppress noise arising from pressure functional 
system; a monitor of air ventilation in control systems).

• Health innovation (for a prototype filtering kit for examining coliform 
bacteria in field drinking water).

• Infrastructure (for a fuel volume calculating program).

กฟผ.  ให้ความส�าคัญและมุ่งมั่นพัฒนา
ผลงานวิจัย  นวัตกรรมคุณภาพมาอย่างต่อเนือ่ง ล่าสดุ 
ทีมนักประดิษฐ์ กฟผ. สามารถคว้า 12 รางวัล จาก 9 
ผลงาน ในเวที 10th International Exhibition of 
Inventions (IEI 2018)” ณ เมืองฝอซาน สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน เมื่อวันที่ 13 - 15 กันยายน 2561 โดย
มีผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมเข้าร่วม
ประกวดและจัดแสดงจากกว่า 40 ประเทศ อีกทั้ง 
ผลงานของ กฟผ. ยังได้รับการคัดเลือกให้ได้รับ
รางวัล IFIA Best Invention Medal ซึ่งมอบให้กับ
สุดยอดส่ิงประดิษฐ์ที่ดีที่สุดภายในงานเพียงชิ้นเดียว
อีกด้วย  

ส�าหรับผลงานที่ชนะการประกวดในครั้งน้ี มี
ทั้งหมด 5 ประเภท ได้แก่ ประเภทนวัตกรรมใน
อตุสาหกรรมไฟฟ้า 1. ระบบเฝา้ระวงัความชืน้บริเวณ
อุปกรณ์ในระบบส่ง 2. อุปกรณ์แปลงสัญญาณ
ต�าแหน่ง TAP ของหม้อแปลง ประเภทเทคโนโลยด้ีาน
พลังงาน 1. ตวัควบคุมการไหลประสทิธภิาพสงูส�าหรับ
ควบคุมการไหลของก๊าซไอเสียในหอก�าจัดก๊าซ
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 2. ระบบทดสอบเซอร์โววาล์วอิน
เลท็ไกด์เวน 3. S - Box อปุกรณ์วดัค่าพลังงานอัจฉรยิะ
แสดงผลผ่านสมาร์ทโฟนในรูปแบบตัวเงินแบบ
ประหยัด ประเภทด้านความปลอดภัย 1. อุปกรณ์ลด
เสียงจากการท�างานของระบบระบายแรงดัน  
2. อุปกรณ์ตรวจสอบการท�างานของพัดลมระบาย
อากาศตูร้ะบบควบคมุ นวัตกรรมด้านสุขภาพ จากผล
งานชดุกรองปลอดเชือ้ต้นแบบส�าหรับตรวจแบคทเีรยี
โคลิฟอร์มในน�้าด่ืมภาคสนาม และ นวัตกรรมด้าน
สาธารณูปโภค จากผลงานโปรแกรมค�านวณปริมาณ
น�้ามันเชื้อเพลิง

กฟผ. คว้า 12 รางวัล 

สุดยอดสิ่งประดิษฐ์จากเวทีนานาชาติ
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คณะกรรมการผู้ช�านาญการพิจารณา
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อน (คชก.) และ 
เจ้าหน้าที่ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (สผ.) เข้าตรวจสอบ
พ้ืนทีโ่ครงการทดแทนโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ระยะ
ที ่2 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  
ก�าลังการผลิตติดตั้ง 1,470 เมกะวัตต์ ซึ่งจะ
ก่อสร้างในบริเวณพื้นที่ของโรงไฟฟ้าพระนครใต้
ในปัจจุบัน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพจิารณา
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
ส�าหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผล 
กระทบต่อชมุชนอย่างรนุแรง ทัง้ทางด้านคณุภาพ 
สิง่แวดล้อม ทรพัยากรธรรมชาติและสุขภาพ (EHIA)  
ของโครงการฯ เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561 ณ  
โรงไฟฟ้าพระนครใต้ จังหวัดสมุทรปราการ

เตรียมความพร้อม

โครงการโรงไฟฟ้า

ทดแทนโรงไฟฟ้า

พระนครใต้ ระยะที่ 2

ENVIRONMENT EXPERTS VISIT SOUTH BANGKOK 
POWER PLANT TO ASSESS NEW PROJECT
Environment authorities and experts 
made a field trip to the site for South  
Bangkok Power Plant Replacement Project 
in Samut Prakan on September 3, 2018.

The visit by officials of Office of 
Natural Resources and Environmental 
Policy and Planning (ONEP) and a 
committee of experts formed part of the 
Environmental Health Impact Assessment 
(EHIA) of the scheme.

The project, known as South Bangkok 
Power Plant Replacement Project Phase 
II, calls for the construction of a new 1,470-
MW power house which will be built by 
the Electricity Generating Authority of 

Thailand (EGAT) over the existing area of 
the current South Bangkok Power Plant.

 EGAT staff provided the group with full 
details about the project, assessment of 
environmental impact, measurement of 
environmental quality and works on 
community relation.

The group was also taken on a tour of 
the surrounding area including the control 
room, waste water treatment system, 
waste water ponds, storage of chemicals 
used by cooling towers and cooling water 
discharge at South Bangkok Power 
PlantBlock III as well as the location set 
aside for the new project.

ทัง้นี ้การเข้าตรวจสอบพืน้ทีด่งักล่าว กฟผ. ได้
ให้ข้อมูลถึงรายละเอียดของโครงการทดแทน 
โรงไฟฟ้าพระนครใต้ ระยะที่ 2 การศึกษาและ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการติดตาม 
ตรวจสอบคณุภาพส่ิงแวดล้อม และการด�าเนนิงาน
ด้านชุมชนสัมพันธ์ของโรงไฟฟ้าพระนครใต้ หลัง
จากนั้นน�าคณะ คชก. และ สผ. ตรวจสอบบริเวณ

พื้นที่โดยรอบ ได้แก่ ห้อง Control Room ระบบ
บ�าบัดน�้าเสีย บ่อพักน�้าทิ้ง อาคารเก็บสารเคม ี
หอหล่อเย็น จุดระบายน�้าหล่อเย็นของโรงไฟฟ้า
พระนครใต้ชุดที่ 3 จุดสูบน�้าของโรงไฟฟ้า และ
พืน้ทีก่่อสร้างโครงการทดแทนโรงไฟฟ้าพระนครใต้ 
ระยะที่ 2
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The Electricity Generating Authority of 
Thailand (EGAT) celebrated 25 years of the 
Demand S ide Management (DSM) 
implementation on September 26, 2018.

  Energy Minister Siri Jirapongphan was 
the guest of honor of the event at which 
the newly - upgraded Energy Saving Label 
No. 5 was unveiled for introduction on 
January 1, 2019.

EGAT Governor Viboon Rerksirathai said 
the DSM program has been successful due 
to good cooperation from alliances and 
consumers.

A total of 35 DSM - related projects 
were launched, resulting in 4,645 MW in 
energy saving being achieved.

That has allowed Thailand to cut back 
its carbon dioxide emissions by over 15.7 
million tons, a notable contribution to 
global campaign for greenhouse gas 
reduction under the United Nations 
Climate Change Conference (COP)’s 
resolution.

To date, a total of 215 entities have 
participated in the Energy Saving Label 
No.5, covering 30 products with 354 million 
labels being issued. 

การ ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดงาน “25 ปี DSM การจัดการด้านการใช้
ไฟฟ้า” เพื่อแสดงความขอบคุณและกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่าง กฟผ. กับผู้มีส่วนได ้
ส่วนเสยี รวมถงึเผยแพร่ความส�าเรจ็ของการด�าเนินงาน DSM และทศิทางในอนาคต โดยม ีดร.ศริิ  
จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ร่วมเป็นเกียรติในงาน  เมื่อวันที่ 26 กันยายน 
2561 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ พร้อมกันนี้ ในงาน
ยังได้เปิดตัวฉลากเบอร์ 5 Ranking ซึ่งได้ปรับระดับเกณฑ์ประสิทธิภาพฉลากเบอร์ 5 ใหม่ให้มี
มาตรฐานการประหยัดพลังงานที่สูงขึ้น และจะเริ่มใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป

นายวิบูลย์  ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการ กฟผ. กล่าวว่า ระยะเวลา 25 ปีที่ผ่านมา กฟผ. ได้ด�าเนิน
งานการจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า หรอื Demand Side Management (DSM) โดยได้รบัความร่วมมอื 
เป็นอย่างดีจากพันธมิตร ตลอดจนผู้บริโภค ทั้งนี้จากการด�าเนินงาน DSM แล้วถึง 35 โครงการ 
และงานรณรงค์ประหยัดพลังงานต่าง ๆ จนถึงปัจจุบัน สามารถประหยัดพลังงานให้กับประเทศ
ไปได้กว่า 4,645 เมกะวัตต์ ช่วยบรรเทาภาวะโลกร้อนตอบสนองนโยบายของประเทศไทยที่ได้
แสดงเจตจ�านงการลดก๊าซเรือนกระจกไว้ต่อรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ
เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ (COP) ด้วยการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้กว่า 15.7 ล้านตนั  
รวมถึงมีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการผลิตภัณฑ์เบอร์ 5 จ�านวน 215 ราย สามารถจ่ายฉลาก
ประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 รวมทั้งสิ้น 30 ผลิตภัณฑ์ กว่า 354 ล้านฉลาก 

ฉลองความสำาเร็จ 25 ปี DSM  

กฟผ. ตอกยำ้าความมุ่งมั่นประหยัดพลังงาน

EGAT FETES DSM 
SUCCESS

O P E N  H O U S E
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The Electricity Generating Authority of 
Thailand (EGAT) was awarded an 
outstanding state enterprise in four 
categories from the State Enterprise 
Policy Office.

Prime Minister Prayut Chan-o-cha 
presented the 2018 SOE awards to EGAT 
management team led by Governor Viboon 
Rerksirathai in recognition of the state 
public utility’s achievements in a ceremony 
held on August 24, 2018 in Bangkok.

The first award, was honored as a 
well - managed organization, marking 
the third consecutive year for being 
conferred with such recognition.

The second award went to EGAT’s 
Social and Environment Activities in the 
Communicat ion and Self-rel iant 
Community Network Project along the 
transmission lines in Ban Huay Yang, 
Khao Suan Kwang District, Khon Kaen 
Province.

สำานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
(สคร.) กระทรวงการคลัง จัดงานมอบรางวัล
รัฐวิสาหกิจดีเด่น (SOE Award) ประจ�าปี 2561 
โดยมี พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
เป็นประธานในงานมอบรางวัล โดยการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้รับ 4 รางวัล 
ประกอบด้วย 1) รางวัลเกียรติยศด้านการบริหาร
จัดการองค์กรดีเด่น ซึ่ง กฟผ. เคยได้รับรางวัล
บริหารจัดการองค์กรดีเด่นในปี 2559 และปี 
2560 โดยในปีนี้เป็นครั้งที่ 3 จึงได้รับเป็นรางวัล
เกียรติยศ 

2) รางวัลการด�าเนินงานเพื่อสังคมและสิ่ง
แวดล้อมดีเด่น จากโครงการการสื่อสารและสร้าง
เครอืข่ายชุมชนพึง่ตนเองพืน้ท่ีใกล้แนวสายส่งอย่าง
ยั่งยืน ที่บ้านห้วยยาง อ�าเภอเขาสวนกวาง จังหวัด
ขอนแก่น 3) รางวลันวัตกรรมดเีด่น ด้านนวตักรรม 
จากโครงการการแก้ปัญหา Power System 
Oscillation ในระบบไฟฟ้า กฟผ. และ 4) รางวัล
ความร่วมมือเพื่อการพัฒนา ด้านความร่วมมือเชิง
ยทุธศาสตร์ ประเภทเชิดชเูกยีรต ิจากโครงการวจิยั
และพัฒนาแพลตฟอร์มตลาดกลางซือ้ขายพลงังาน
ไฟฟ้าแห่งชาต ิซึง่เป็นความร่วมมอืในการวจิยัและ
พัฒนานวัตกรรมระหว่าง กฟผ. การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค และการไฟฟ้านครหลวง โดยมี นายวิบูลย์  
ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการ กฟผ. น�าทีมผู้บริหาร กฟผ. 
เข้ารับรางวัล เมื่อวันท่ี 24 สิงหาคม 2561 ณ 
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอก คอนเวนชัน
เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

EGAT WINS FOUR 
SOE AWARDS 2018

กฟผ. คว้า 4 รางวัล 

ในงานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำาปี 2561 

Solving issues related to the power 
system oscillation in EGAT’s system won 
the accolade for innovation distinction.

EGAT’s collaboration with the 
Provincial Electricity Authority and the 
Metropolitan Electricity Authority in 
research and development of the 
National Energy Trading Platform (NETP) 
was recogn ised for  a  s t rateg ic 
cooperation.
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เข่ือน กฟผ.
มั่นคง ปลอดภัย

ด้วยมาตรฐานสากล

1 0 |   | 1 1S P E C I A L  S T O R Y

ในช่วงฤดูฝนของประเทศไทย ระหว่าง

เดือนพฤษภาคม - ตุลาคม จะมีฝน

ตกล งม า อย ่ า ง ต ่ อ เ นื่ อ ง  โ ด ย

สถานการณ์น�้าในปีนี้ จะเห็นว่าในหลาย

พื้นที่มีปริมาณน�้าไหลเข้าสู ่อ่างเก็บน�้า

จ�านวนมาก และเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว 

จนต้องมีการระบายน�้าออกบางส่วน 

เพื่อรักษาระดับความมั่นคงปลอดภัย

ของเข่ือนเอาไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

เข่ือนของ กฟผ. ซึง่เป็นเข่ือนขนาดใหญ่ 

ท�าให ้ประชาชนทั่วไปเกิดความวิตก

กั ง ว ลว ่ า  เ ข่ื อ น มี ค ว า ม มั่ น ค ง 

แข็งแรงมากน้อยเพยีงใด และหากฝนตก 

ลงมาในปริมาณที่มากเกินกว่าเกณฑ์

ที่สามารถควบคุมได้ หรือระบายน�้า

ไม่ทัน จะเกิดผลกระทบความเสียหาย

กับตัวเข่ือนหรือไม่ อย่างไร

All EGAT dams 
are safe and sound 
against threats

The continued rainfall in the past 

rainy season, lasting from May to 

October, rapidly fills reservoirs 

and makes i t  necessary to 

release some to keep the water 

volumes at a level to maintain 

safety and security of a dam. 

Some publ ic concern arises 

whether those la rger dams 

opera ted by the E lec t r ic i t y 

Generating Authority of Thailand 

(EGAT) are able to cope with the 

overflow and what damage that 

could cause to the dams.

เข่ือน กฟผ.
มั่นคง ปลอดภัย

ด้วยมาตรฐานสากล
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เพื่อรักษาระดับความมั่นคงปลอดภัย

ของเข่ือนเอาไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

เข่ือนของ กฟผ. ซึง่เป็นเข่ือนขนาดใหญ่ 

ท�าให ้ประชาชนทั่วไปเกิดความวิตก

กั ง ว ลว ่ า  เ ข่ื อ น มี ค ว า ม มั่ น ค ง 

แข็งแรงมากน้อยเพยีงใด และหากฝนตก 

ลงมาในปริมาณที่มากเกินกว่าเกณฑ์

ที่สามารถควบคุมได้ หรือระบายน�้า

ไม่ทัน จะเกิดผลกระทบความเสียหาย

กับตัวเข่ือนหรือไม่ อย่างไร

All EGAT dams 
are safe and sound 
against threats

The continued rainfall in the past 

rainy season, lasting from May to 

October, rapidly fills reservoirs 

and makes i t  necessary to 

release some to keep the water 

volumes at a level to maintain 

safety and security of a dam. 

Some publ ic concern arises 

whether those la rger dams 

opera ted by the E lec t r ic i t y 

Generating Authority of Thailand 

(EGAT) are able to cope with the 

overflow and what damage that 

could cause to the dams.

เข่ือน กฟผ.
มั่นคง ปลอดภัย

ด้วยมาตรฐานสากล
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In his 
capacity 
as Chairman of 
Dam Safety Evaluation 
Committee ,  Mr .  Wal lop 
Mekprueksawong, EGAT Director of 
Civil Maintenance Division sheds light 
on the matter.

He said: “Water is a crucial part in all 
sectors - agriculture, fishery, industry, 
tourism, transportation, consumption, 
etc.

“Dams are used to hold water and 
prevent flood. Without large dams, a 
country would go nowhere.

“The large - scale dams have multiple 
purposes with power generation being a 
by-product of all the benefits they 
create. 

“In the context of power generation, 
it requires EGAT’s involvement to check 
the security and safety in compliance 
with high engineering standards adopted 
internationally.”

นายวัลลภ 
เมฆพฤกษาวงศ์
ผู ้อ�านวยการฝ่ายบ�ารุงรักษาโยธา  
การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ใน
ฐานะประธานกรรมการตรวจสอบและประเมนิ
ความปลอดภยัของเขือ่น   

“เพราะน�้านั้นเป ็นต ้นทุนของทุกด ้าน  
ทั้งเกษตรกรรม การประมง อุตสาหกรรม การ 
ท่องเที่ยว การคมนาคมขนส่ง อุปโภค - บริโภค 
ใช้กักเก็บน�้าป้องกันอุทกภัย ฯลฯ ถ้าไม่มีเขื่อน
ขนาดใหญ่ ประเทศชาติจะเติบโตไม่ได้แน่นอน 
น่ันหมายความว่าจุดประสงค์ที่แท้จริงของ
เขื่อนขนาดใหญ่เป็นไปเพื่อใช้งานอเนกประสงค์ 
โดยทีก่ารผลิตไฟฟ้าเป็นผลพลอยได้ กฟผ. จึงมี
การตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยเขื่อน 
ด้วยมาตรฐานทางวิศวกรรมระดับสูงในระดับ
สากล” นายวัลลภชี้ให้เห็นถึงความส�าคัญของ
การตรวจสอบความม่ันคงปลอดภัยเขื่อนของ 
กฟผ.

การตรวจสอบความม่ันคงปลอดภัยเขื่อน
ของ กฟผ. โดยคณะกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินความปลอดภัยของเขื่อน (กปข.) ซึ่ง
ประกอบด้วยผู้เช่ียวชาญหลากหลายสาขาจาก
ส่วนกลาง จะท�าการตรวจเขื่อนขนาดใหญ่ของ 
กฟผ. ทุก 2 ปี เนื่องจากได้มีการใช้งานมาอย่าง
ยาวนานและไม่เกิดปัญหาใด ๆ จึงค่อนข้าง 
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มั่นใจ
ว ่าสามารถ

เว้นช่วงระยะห่างของ
การตรวจสอบเขือ่นได้  โดย กปข. 

จะมาร ่วมตรวจสอบพฤติกรรมของ 
เขื่อนในระยะยาวว่าเป็นไปตามที่ผู้ออกแบบได้

วางไว้หรือไม่ อย่างไร จึงมีข้อมูลความปลอดภัยของ
เขื่อนในระยะยาว นอกจากนี้ กฟผ. ไม่ได้ท�าการ
ตรวจสอบเขื่อนเป็นการภายในแล้วยุติเพียงเท่านั้น 
แต่ยังได้เชิญนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญจากหน่วย
งานภายนอก เช่น วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) มาเป็นบุคคลที่ 3 
ร่วมสังเกตการณ์ใน กปข. และให้ค�าแนะน�า รวมถึง
ช่วยสร้างความเช่ือมั่นในความปลอดภัยเขื่อนของ 
กฟผ.  นั่นหมายความว่าการให้ข้อสรุปว่าสถานะ
ของเขื่อนในปัจจุบันมีความปลอดภัยหรือไม่จึงค่อน
ข้างเชื่อถือได้ 

ไม่เพียงเท่านั้น กฟผ. ยังมีหน่วยงานที่ประจ�า
อยู่ในแต่ละเขื่อน ท�าหน้าที่ตรวจสอบเขื่อนอยู่อย่าง
สม�่าเสมอ ซึ่งจะช่วยได้มากหากพบสิ่งผิดปกติใด ๆ 
เกิดขึ้น เช่น ความขุ่นของน�้า รอยแตกร้าว โดย
เฉพาะอย่างยิ่งรอยแตกตามขวาง เมื่อสังเกตเห็นสิ่ง
ผิดปกติในระยะแรก ก็จะน�าไปสู่การบ�ารุงรักษาเชิง
ป้องกันได้ก่อน มีการลงในรายละเอียดเชิงลึกของ
ปัญหาข้อบกพร่อง ท�าการออกแบบและซ่อมบ�ารุง
ให้กลับมาอยู่ในสภาพที่ดี โดยไม่ปล่อยให้ปัญหา
เล็กกลายเป็นปัญหาใหญ่จนน�าไปสู่ภัยพิบัติ นับ
เป็นเรื่องที่ กฟผ. ให้ความส�าคัญเป็นอย่างมากใน
กระบวนการตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัย
เขื่อนของ กฟผ. ทั่วประเทศ และขอยืนยันว่า 
กฟผ. มีการด�า เนินงานด ้านนี้ เป ็นไปตาม
มาตรฐานสากล และท�าอย่างเต็มที่มาโดยตลอด
ตั้งแต่มีการก่อสร้างเขื่อน
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cracks, especially those in horizontal 
patterns, and promptly taking 
remedial action well before the 
problems getting out of hand.

“EGAT has all along performed 
the checks of these dams since their 
inception based on international 
standards,” Mr. Wallop noted.

นายวัลลภ 
เมฆพฤกษาวงศ์
ผู ้อ�านวยการฝ่ายบ�ารุงรักษาโยธา  
การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ใน
ฐานะประธานกรรมการตรวจสอบและประเมนิ
ความปลอดภยัของเขือ่น   

“เพราะน�้านั้นเป ็นต ้นทุนของทุกด ้าน  
ทั้งเกษตรกรรม การประมง อุตสาหกรรม การ 
ท่องเที่ยว การคมนาคมขนส่ง อุปโภค - บริโภค 
ใช้กักเก็บน�้าป้องกันอุทกภัย ฯลฯ ถ้าไม่มีเขื่อน
ขนาดใหญ่ ประเทศชาติจะเติบโตไม่ได้แน่นอน 
นั่นหมายความว่าจุดประสงค์ท่ีแท้จริงของ
เข่ือนขนาดใหญ่เป็นไปเพ่ือใช้งานอเนกประสงค์ 
โดยทีก่ารผลติไฟฟ้าเป็นผลพลอยได้ กฟผ. จึงมี
การตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยเขื่อน 
ด้วยมาตรฐานทางวิศวกรรมระดับสูงในระดับ
สากล” นายวัลลภชี้ให้เห็นถึงความส�าคัญของ
การตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยเขื่อนของ 
กฟผ.

การตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยเขื่อน
ของ กฟผ. โดยคณะกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินความปลอดภัยของเขื่อน (กปข.) ซึ่ง
ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาจาก
ส่วนกลาง จะท�าการตรวจเขื่อนขนาดใหญ่ของ 
กฟผ. ทุก 2 ปี เนื่องจากได้มีการใช้งานมาอย่าง
ยาวนานและไม่เกิดปัญหาใด ๆ จึงค่อนข้าง 
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มั่นใจ
ว ่าสามารถ

เว้นช่วงระยะห่างของ
การตรวจสอบเขือ่นได้  โดย กปข. 

จะมาร ่วมตรวจสอบพฤติกรรมของ 
เขื่อนในระยะยาวว่าเป็นไปตามท่ีผู้ออกแบบได้

วางไว้หรือไม่ อย่างไร จึงมีข้อมูลความปลอดภัยของ
เขื่อนในระยะยาว นอกจากนี้ กฟผ. ไม่ได้ท�าการ
ตรวจสอบเขื่อนเป็นการภายในแล้วยุติเพียงเท่านั้น 
แต่ยังได้เชิญนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญจากหน่วย
งานภายนอก เช่น วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) มาเป็นบุคคลที่ 3 
ร่วมสังเกตการณ์ใน กปข. และให้ค�าแนะน�า รวมถึง
ช่วยสร้างความเช่ือมั่นในความปลอดภัยเขื่อนของ 
กฟผ.  นั่นหมายความว่าการให้ข้อสรุปว่าสถานะ
ของเขื่อนในปัจจุบันมีความปลอดภัยหรือไม่จึงค่อน
ข้างเชื่อถือได้ 

ไม่เพียงเท่านั้น กฟผ. ยังมีหน่วยงานที่ประจ�า
อยู่ในแต่ละเขื่อน ท�าหน้าที่ตรวจสอบเขื่อนอยู่อย่าง
สม�่าเสมอ ซึ่งจะช่วยได้มากหากพบสิ่งผิดปกติใด ๆ 
เกิดขึ้น เช่น ความขุ่นของน�้า รอยแตกร้าว โดย
เฉพาะอย่างยิ่งรอยแตกตามขวาง เมื่อสังเกตเห็นสิ่ง
ผิดปกติในระยะแรก ก็จะน�าไปสู่การบ�ารุงรักษาเชิง
ป้องกันได้ก่อน มีการลงในรายละเอียดเชิงลึกของ
ปัญหาข้อบกพร่อง ท�าการออกแบบและซ่อมบ�ารุง
ให้กลับมาอยู่ในสภาพที่ดี โดยไม่ปล่อยให้ปัญหา
เล็กกลายเป็นปัญหาใหญ่จนน�าไปสู่ภัยพิบัติ นับ
เป็นเรื่องที่ กฟผ. ให้ความส�าคัญเป็นอย่างมากใน
กระบวนการตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัย
เขื่อนของ กฟผ. ทั่วประเทศ และขอยืนยันว่า 
กฟผ. มีการด�า เนินงานด ้านนี้ เป ็นไปตาม
มาตรฐานสากล และท�าอย่างเต็มที่มาโดยตลอด
ตั้งแต่มีการก่อสร้างเขื่อน
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นอกจากนี้ ยังได้มีการอัพเดตองค์ความรู้ใน
เร่ืองเทคโนโลยีจากการร่วมประชุมในองค์กร
เขือ่นใหญ่ระหว่างชาต ิ(International Commission 
on Large Dams; ICOLD) และน�ามาปรับมาใช้
กับ กฟผ. รวมถึงอัพเดทความรู้ให้กับพนักงาน 
ทุก 2 ปี และเสริมความรู้ในเรื่องเทคโนโลยีใหม่ 
ซึ่ ง เราได ้ ให ้ความส�า คัญกับบุคลากรและ
เทคโนโลยี มีการใช้เครื่องมือเฝ้าระวังอัตโนมัติ 
เพ่ือใช้ในการระวังสถานการณ์แผ่นดินไหว 
สถานการณ์การรั่วซึมของน�้าผ่านเขื่อน และ
สถานการณ์น�้าที่จะเข ้ามาสู ่อ ่างเก็บน�้าใน
ปริมาณมาก จะมีการบริหารจัดการอย่างไรให้
เขื่อนมีความมั่นคงปลอดภัย

นายดนัย  วัฒนาดิลกกุล หัวหน้ากองความ
ปลอดภัยเขื่อน ฝ่ายบ�ารุงรักษาโยธา กฟผ. ใน
ฐานะกรรมการและเลขานุการ กปข. ได้ให้
ความเห็นต่อเรื่องนี้ไว้ว่า การตรวจสอบความ
ม่ันคงปลอดภัยเขื่อน ก็เหมือนกับการตรวจ
สุขภาพของคน ถ้าคนไม่ดูแลสุขภาพของตัวเอง 
ไม่มีการตรวจร่างกายประจ�าปี เมื่อไม่สบายก็
จะเป็นปัญหา เช่นเดียวกันกับบ้าน ถ้าไม่ดูแลก็
จะโทรมลงเรื่อย ๆ ดังนั้น การดูแลและตรวจ
สอบความมั่นคงปลอดภัยเขื่อนอยู่เสมอจึงเป็น
เรื่องส�าคัญ Dr. Martin Wieland ผู้เชี่ยวชาญ
จาก ICOLD เคยกล่าวไว้ว่าถ้าเขื่อนได้รับการ
ดูแลอย่างสม�่าเสมอ อายุของเขื่อนก็จะยืนยาว
ไม่จ�ากัด 

ย้อนไปในอดีต ในสหรัฐอเมริกายุคบุกเบิก
ประเทศเมื่อ 200 กว่าปีก่อน มีการขุดทอง 
ก่อสร้างเข่ือน ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานต่าง ๆ 
ซึ่งเทคโนโลยีในสมัยนั้นยังไม่ดีพอ ท�าให้เขื่อน
พังทลาย หลังจากนั้น วิวัฒนาการทาง
เทคโนโลยีในการสร้างเข่ือนก็ค่อย ๆ พัฒนาดี
ข้ึนตามล�าดับ ซึ่งประเทศไทยก็ได้เรียนรู้จาก
ตรงนี้นั่นเอง 

ในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2521 เขื่อน
อุบลรัตน์ได้มีการออกแบบเพื่อรองรับน�้าหลาก 
ที่น้อยจนเกินไป เมื่อมีพายุเข้า น�้าจึงเกือบล้น
ข้ามสันเขื่อนเนื่องจากระบายไม่ทัน ในครั้งนั้น
ถือเป็นวิกฤตของ กฟผ. จึงได้มีการว่าจ้าง 
ผู ้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศชาวอเมริกันมา
ช่วยดูว่าต้องท�าอย่างไรให้เขื่อนมีความมั่นคง
ปลอดภัย หลังจากนั้นก็ได้มีการตั้งหน่วยงาน

   

Meanwhile, 
EGAT has continued 
updating its technological 
knowledge base through its 
participation in the International 
Commission on Large Dams (ICOLD) 
conference with such knowledge being 
adapted to suit EGAT’s applications.   

Every two years, EGAT personnel are 
kept abreast with new technological 
advancement.

Automatic surveillance devices are 
used to detect earthquake, seepage 
through dams and water overflow.

Mr. Danai Wattanadilokkul, head of 
Dam Safety Department at EGAT, likens 
the dam checks to human’s annual 
physical check - up which allows people 
to detect health problems before they 
get too serious.

As the ICOLD expert, Dr. Martin 
Weieland put it: “If the dams receive  
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ข้ึนมาดูแลกระบวนการตรวจสอบและประเมิน
ความปลอดภัยเขื่อนโดยเฉพาะ คือ ฝ่ายบ�ารุงรักษา
โยธา กฟผ. ไม่เพียงเท่านั้น ยังต้องมีคนตรวจเขื่อนที่
ประจ�าอยู่ในแต่ละเขื่อนด้วย เป็นแผนกที่มีหน้าที ่
ตรวจสอบและบ�ารงุรกัษาเขือ่นและโรงไฟฟ้า จงึอาจ 
กล่าวได้ว่า กฟผ. เป็นหน่วยงานที่มีการตรวจสอบ 
ความมั่นคงปลอดภัยเขื่อนเป็นหน่วยงานแรกของ
ประเทศไทย 

เขื่อนที่อยู่ภายใต้การดูแลของ กฟผ. ได้
ก�าหนดให้มีหน่วยงานคอยดูแลความปลอดภัยของ
เขื่อนในทุกขั้นตอน ตั้งแต่ช่วงการก่อสร้าง รวมถึง
การใช้งาน โดยใช้ขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติอัน
เป็นที่ยอมรับตามหลักสากลจาก ICOLD ทั้ง
มาตรฐานการก่อสร้าง มาตรฐานความปลอดภัย 
และมาตรฐานการบริหารจัดการ นอกจากนี้ กฟผ. 
ได้มีการดูแลเข่ือนให้มีความปลอดภัยต่อชุมชน 
โดยรอบ โดยมีการตรวจสอบเขื่อนในหลายรูปแบบ 
ได้แก่ ตรวจแบบประจ�า ตรวจแบบเป็นทางการ 
และตรวจเป็นกรณีพิเศษ 

 

p r o p e r 
ma intenance , 
they could serve their 
purposes for a long time.”

The evolution of dam construction 
over the past 200 years in the United States 
where several dams collapsed provided 
valuable lessons for Thailand.

Unfortunately in 1978, the Ubol Ratana 
Dam came across an overflow when storms 
swept the area because it was not originally 
designed to cope with such deluge.

An American expert was subsequently 
hired to help solve the problems, and later 
a process was established to examine and 
evaluate the dam safety.

The Civil Maintenance Division was 
founded as a result. Every EGAT dam has been 
under close watch by dedicated personnel, 
making EGAT the first entity in Thailand to 
have a system devoted for dam safety checks.

Being aware that that whatever damages 
which may happen, especially to large dams, 
will result in significant losses in life and 
property, EGAT has ensured that its dams 
undergo regular check and maintenance 
based on international standard so that they 
perform their duties to support the country’s 
growth for a long time.
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การตรวจแบบ 
ประจ�า โดยเจ้าหน้าที ่
ประจ�าเขื่อน ซึ่งเป็นแผนก
ดูแลบ�ารุงรักษาเขื่อน จะท�าการ
ตรวจสอบเขื่อนทุกสัปดาห์ ทั้งตรวจด้วย
สายตา และตรวจด้วยเครื่องมือวัดที่ติดตั้งไว้ใน
ตัวเขื่อน เพื่อบ่งบอกถึงสุขภาพเขื่อน และเพื่อ
ความมั่นใจอย่างรอบด้าน นอกจากนี้ กฟผ. ยงั
ใช้เทคโนโลยทีีท่นัสมยัมชีือ่ว่า “ระบบตรวจ
สุขภาพเขื่อน Dam Safety Remote 
Monitoring System: DS - RMS” ซึ่งเมื่อ
ระบบได้ตรวจวัดพฤตกิรรมของเข่ือนแล้ว จะส่ง 
ข้อมูลสถานะความปลอดภัยผ่านโปรแกรม 
Web Application และแจ้งเตือนไปยังเจ้า
หน้าที่ที่เกี่ยวข้องด้วยข้อความ SMS และ 
E-mail เพื่อให้ทราบถึงสถานะของเขื่อนได้
ตลอดเวลา มีการตรวจวัดความปลอดภัยในทุก
มิติ ตั้งแต่การรั่วซึมของน�้า แรงดันน�้าภายในตัว
เขื่อนและฐานราก การทรุดตัวและการเคลื่อน
ตัวของเขื่อน เป็นต้น การตรวจแบบเป็น
ทางการ โดย กปข. ซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญ
หลากหลายสาขา ร่วมตรวจสอบเขื่อนอย่าง
เป็นทางการทุก 2 ปี มีการตรวจโดยละเอียด 
และวิเคราะห์พฤติกรรมเชิงลึกของเขื่อนมากยิ่ง
ขึ้น และสุดท้ายคือ การตรวจเป็นกรณีพิเศษ 
หากพบเหตุฉุกเฉิน เช่น เกิดแผ่นดินไหว มีน�้า
รั่วเกิดขึ้น น�้าหลากเข้ามาปริมาณมากท�าให้
ระบายน�้าไม่ทัน เป็นต้น ประธาน กปข. ก็จะ

The task is performed at all stages of  
dam development, right from the start 
of construction to operation period with 
adherence to the ICOLD best practices.

The checks come in various forms, 
from routine to official and special 
inspections.

The routine inspection is carried out 
by the dam - based personnel by means 
of visual review and devices equipped in 
the dams.

In addition, the Dam Safety Remote 
Monitoring System (DS - RMS) technology 
has also been applied with data about 
the dam’s behaviour, and safety status 
is obtained and instantly sent to 
personnel on duty via a Web Application 
in the forms of SMS and E-mail.

Such information, such as water 
seepage, water pressure within the dam 
and foundation, subsidence and shifting 
of the dam are made available.
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ท� าการแต ่ งตั้ งคณะท� า งานเฉพาะกิ จซึ่ ง
ประกอบด้วยผู้เช่ียวชาญเฉพาะทางที่เก่ียวข้อง
กับเหตุดังกล่าว เข้าท�าการตรวจเขื่อนทันที 

นอกเหนือจากการดูแล ตรวจตรา และเฝ้า
ระวังภัยแล้ว กฟผ. ยังมีทีมซ่อมบ�ารุงพร้อม
ทกัษะทีย่อดเยีย่ม ประกอบกบัการใช้เทคโนโลย ี
ที่ทันสมัย คอยดูแลรักษาให้เขื่อนอยู่ในสภาพ
แข็งแรงปลอดภัย โดยมีทั้งเครื่องจักร ทีมนัก
ประดาน�้า และยานส�ารวจใต้น�้า และไม่เพียง
เท่านั้น ยังมีหน่วยงานพันธมิตรจากภายนอก
เช่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สภาวิศวกร 
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์ รวมถึงผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ
จากการที่ กฟผ. ร่วมประชุมประจ�าปีด้าน
วิชาการต่าง ๆ มาเป็นบุคคลที่ 3 ในการให้ค�า
แนะน�าและยืนยันสร้างความเชื่อมั่นในความ
มั่นคงปลอดภัยเขื่อนของ กฟผ. อีกด้วย 

“กระบวนการตรวจสอบความมั่นคง
ปลอดภัยเขื่อนของ กฟผ. ตั้งแต่ขั้นตอนการ
ส�ารวจ ออกแบบ และก่อสร้าง เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล มีการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ

อิสระ นอกจากนี้ขั้นตอนการบ�ารุงรักษาก็
เป็นไปตามมาตรฐานสากลเช่นกัน กฟผ.  
มีกระบวนการที่ รัดกุมและมีพันธมิตร 
ซึ่งเป็นองค์กรอิสระและเป็นสถาบันการ
ศึกษาทั้งในและต่างประเทศ มาช่วยสอด
ส่องดูแลและตรวจสอบอกีครัง้หนึง่ จงึมัน่ใจ 
ว่าเขื่อนของ กฟผ. มั่นคง แข็งแรง และ
ปลอดภัย” นายดนัยกล่าวย�้า

เพราะเราตระหนักดีว่า ไม่ว่าความ
เสียหายใด ๆ เกิดขึ้น โดยเฉพาะกับเขื่อน
ขนาดใหญ่ด้วยแล้ว ย่อมน�ามาซึ่งความสูญ
เสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาล  
ดังนั้น เขื่อนของ กฟผ. จึงต้องมีการตรวจ
สอบดูแลและบ�ารุงรักษาอย่างต่อเนื่อง
สม�า่เสมอ  และเป็นไปตามมาตรฐานสากล  
เพื่อให ้เขื่อนได ้ท�าหน้าท่ีส�าคัญในการ
สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศใน
ด้านต่าง ๆ ไปได้อีกยาวนาน 

The official inspection by multi-
disciplinary team every two years is more 
in-depth, while the special inspection is 
undertaken in case of occurrences of crisis 
situation like earthquake, water seepage and 
overflow.

The team’s chairman will appoint a task 
force with experts in related fields to 
immediately carry out the inspection.

A highly - skilled maintenance team with 
sophisticated technology is on hand to 
provide the service.

A diver team with the Remote Operated 
Underwater Vehicle (ROV) and specialised 
pieces of equipment is there to do the job.

An alliance of support units from 
Kasetsart University, the Engineering Institute 
of Thailand, the Council of Engineers and 
foreign experts stand ready to provide 
advisory services for the mission.

“Since so many expert parties engaged, 
we have every reason to believe that EGAT 
dams are secure, strong and safe enough to 
do their jobs in the face of threats,”  
Mr. Danai concluded.
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ทันทีที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ 
(กพช.) มีมติเห็นชอบใหการไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย (กฟผ.) รับหนาที่เปนผู จัดหากาซ
ธรรมชาติเหลว (LNG) รายใหมของประเทศ 
ตั้งแตวันท่ี 31 กรกฎาคม 2560 เปนตนมา จึง
เป นการส งสัญญาณไฟเ ขียวเขย  า ให มีก าร

เปลี่ยนแปลงในแวดวงพลังงานไทย เมื่อ กฟผ. 
ผูใชกาซธรรมชาติรายใหญในการผลิตไฟฟาให

โอกาสใหม เสริมความแข็งแกรงใหธุรกิจ กฟผ.
EGAT FSRU & LNG 

The National Energy Policy Council (NEPC)’s 
resolution on July 31, 2017 has triggered a wind 
of change in Thailand’s energy sector.

The resolution authorised the Electricity 
Generating Authority of Thailand (EGAT) to 
assume the role of a new procurer of liquefied 
natural gas (LNG) for the Kingdom with an import 
volume of up to 1.5 million tons a year.

LNG Presents New Business 
Opportunity for EGAT

àÃ×èÍ§ : ½†ÒÂ¨Ñ´¡ÒÃ¸ØÃ¡Ô¨ 

Story : Business Management Division

คนไทยสามารถเพิ่มชองทางจัดหาแหลงเชื้อเพลิง

กาซธรรมชาติเองได โดยนําเขาจากตางประเทศใน
ปริมาณไมเกิน 1.5 ลานตันตอป กลายเปนผูเลน
รายใหมในธุรกิจจัดหา LNG จากเดิมที่มีเพียง 
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) เพียงรายเดียว
เทานั้น นี่จึงเป นจังหวะดีของ กฟผ . ในการ
พัฒนาศักยภาพองคกรครั้งใหมใหกาวขึ้นมามี

สวนบริหารจัดการธุรกิจเชื้อเพลิงของประเทศ 

It thus offers an alternative source of LNG 
procurement to the sole channel managed by 
PTT Plc.

This provides a good opportunity for EGAT 
to develop its potential and organizational 
structure to cover fuel management business 
for the country.

และไมเพียงแตสิทธิ์ในการจัดหา LNG เทานั้น กฟผ. ยังไดรับมอบหมายเมกะโปรเจกตจาก กพช. ใหปลุกปน FSRU - Floating 
Storage and Regasication Unit หรือสถานีเก็บรักษาและแปรสภาพกาซธรรมชาติจากของเหลวเปนกาซแบบลอยนํ้า ในพื้นที่อาวไทย
ในคราวเดียวกันอีกดวย โอกาสน้ีจึงอยากขยายความถึงธุรกิจใหมที่ กฟผ. ตองรวมเลน โดยไดรับเกียรติจากคุณถาวร งามกนกวรรณ 
อดีตรองผูวาการเชื้อเพลิง กฟผ. ผูมาปลุกปนโครงการนี้ตั้งแตเร่ิมตน มาเลาถึงโจทยอันทาทายกับบทบาทใหมที่ กฟผ. ไดรับ 

In addition to the right for LNG procurement, EGAT was entrusted by NEPC to pursue the establishment of a Floating 
Storage and Regasication Unit (FSRU) in the Gulf of Thailand as part of the overall LNG development.

Mr. Thaworn Ngamganokwan, EGAT Deputy Governor for Fuel who implemented the project since the beginning, spoke 
about the challenges facing EGAT in its new role.

คณุถาวร งามกนกวรรณ
Mr. Thaworn Ngamganokwan
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คณุถาวร งามกนกวรรณ
Mr. Thaworn Ngamganokwan
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“หากดูขอมูลจากแผนบริหารจัดการกาซธรรมชาติ (Thailand Gas 
Plan) ที่สอดรับกับแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาของประเทศไทย (PDP) 
ที่เราใชอยูนี้จะพบวา ในอนาคตความตองการใชกาซธรรมชาติของ
ประเทศซึ่งประกอบดวยภาคผลิตไฟฟา อุตสาหกรรม และการขนสง จะ
อยูในระดับรวม ประมาณ 5,000 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน ในอนาคต
คาดการณกันวา ตัวเลขนี้จะปรับลดลงอีกตามแผน PDP ใหมที่นาจะ
ประกาศออกมาเร็ว ๆ นี้ ในขณะที่ภาคการผลิต (Supply Side) ของ
กาซธรรมชาติที่เรามีแหลงผลิตเองในอาวไทยกําลังลดลงเรื่อย ๆ หรือ
แมแตแหลงกาซในเมียนมาก็กําลังใกลจะหมดเต็มที ทําใหในชวงปลาย
แผน PDP พ.ศ. 2579 คาดวาประเทศไทยเราจะตองนําเขา LNG 
ประมาณ 35 ลานตันตอป ทําใหตรงนี้มีชองวางระหวาง Demand กับ 
Supply ที่กวางขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งทางออกที่หลีกเลี่ยงไมไดของเราคือตอง

นําเขา LNG จากตางประเทศจะเขามาอุดชองวางตรงนี้” คุณถาวร งาม
กนกวรรณ เปดบทสนทนาดวยการชี้ใหเห็นถึงสถานการณปจจุบันของ
ความตองการใชกาซธรรมชาติของประเทศที่ยังมี Demand คงที่ หาก
แตปริมาณกาซธรรมชาติในอาวไทยที่เราสามารถผลิตไดเองกําลังลดลง
อยางตอเนือ่ง ทาํใหรฐับาลมคีวามจาํเปนตองวางแผนรองรบัสถานการณ
พลังงานในอนาคตโดยจําเปนตองจัดหากาซธรรมชาติเหลว (LNG) ซึ่ง
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (กพช.) ไดมีมติเมื่อวันที่ 31 
กรกฎาคม 2560 ให กฟผ. สามารถนําเขา LNG ไดเองโดยตรง จึงทําให
อนาคตของธุรกิจเชื้อเพลิงของ กฟผ. เปลี่ยนแปลง เต็มไปดวยทั้งโอกาส
และความหวังใหมในทันที ไมเพียงแตเรื่องของการจัดหากาซแตยังรวม
ไปถึง Infrastructure ที่สําคัญอยาง FSRU ที่ กฟผ. ก็ไดรับมอบหมาย
ภารกิจที่สําคัญดังกลาวจากภาครัฐดวยเชนเดียวกัน

มองภาพกวางของ FSRU
แนนอนวาการจัดหากาซธรรมชาติ ตองมาพรอมกับการ

ดําเนินการโครงสรางพื้นฐานที่จะมารองรับกาซที่นําเขามา โดย
สวนที่ กฟผ. รับผิดชอบเปนสถานีเก็บรักษาและแปรสภาพ
กาซธรรมชาติจากของเหลวเปนกาซแบบลอยนํ้า หรือ FSRU ซึ่ง
คุณถาวรไดอธิบายภาพกวางและความสําคัญของ FSRU ใหเรา
ไดเห็นภาพกันวา

“ตามหลัก Supply Chain ของ LNG ตนนํ้าคือการสํารวจ
แหลงกาซและการผลิต กอนจะนํากาซมาแปรสภาพใหเปน
ของเหลวเพื่อขนสงทางเรือ เมื่อขนมาถึงทาเรือก็สงตอเขาคลัง 
กอนจะนําเขาสถานีเพื่อแปรสภาพกลับไปเปนกาซ แลวสงเขา
ระบบทอเพื่อสงไปที่โรงไฟฟา  ซึ่งคลังกาซธรรมชาติเหลวนี้ก็มี
ทั้งแบบสถานีที่อยูบนบก หรือ Onshore Terminal และแบบที่
ลอยอยูในนํ้าหรือ Offshore Terminal ในสวนของสถานี 
Onshore Terminal ของประเทศไทย ณ ปจจุบันมีอยู 2 ที่ คือ
ที่มาบตาพุด จ.ระยอง ปจจุบันมีความสามารถของสถานีอยูที่ 
10 ลานตัน และรวมสวนขยายอีก 1.5 ลานตันตอป ซึ่งจะแลว
เสร็จในป 2562 และจะทําใหมีความสามารถรวมอยูที่ 11.5 ลาน
ตันตอป อีกแหงอยูที่ชุมชนหนองแฟบ จ.ระยอง ความจุอยูที่ 7.5 
ลานตันตอป ซึ่งตามแผนแลวจะเสร็จในป 2565 รวมความ
สามารถทั้งหมด 19 ลานตันตอป โดยทั้ง 2 สถานี กพช. มอบ
หมายให ปตท. เปนผูดําเนินการ สวนสถานีที่ กฟผ. ไดรับมอบ
หมายใหดําเนินการเปนสถานีลอยนํ้า (Offshore Terminal) นั่น
ก็คือโครงสรางพื้นฐาน FSRU ที่อยูในอาวไทยหางจากชายฝง
ออกไปประมาณ 20 กิโลเมตร กําหนดแลวเสร็จในป พ.ศ. 2567  
ความสามารถอยูที่ 5 ลานตันตอป ใชสงกาซธรรมชาติใหแก
โรงไฟฟาพระนครเหนือ และโรงไฟฟาพระนครใต โดยความจุ
ของถังเก็บ LNG ที่เรากําหนดไวขนาด 210,000 ลูกบาศกเมตร 
เรากาํลงัคดิวาอาจจะขยายใหเปนขนาด 260,000 ลกูบาศกเมตร 
ซึ่งเทากับขนาดเรือบรรทุก LNG ที่มีขนาดใหญที่สุด 1 ลํา”

Demand และ Supply ของกาซธรรมชาติ กําลังเกิดชองวาง

Supply & Demand Imbalance
“If you look at the Thailand Gas Plan, which is 

correlated with the current Power Development 
Plan (PDP), domestic demand for natural gas in the 
power generation, industrial and transportation 
sectors is at 5,000 million cubic feet per day 
(MMcfd), the gure which may soon be revised 
downward.

“But natural gas supply from the Gulf of 
Thailand and Myanmar is diminishing to the point 
that LNG import of about 35 million tons a year 
becomes necessary in 2036.

In other words, Imported LNG will ll the 
vacuum left by the decline in natural gas supply 
and arrest the country’s growing appetite for 
gaseous fuel by striking the balance.”

Mr. Taworn began the conversion by pointing 
out that the country’s demand for natural gas 
remains strong but natural gas production from 
the Gulf of Thailand has continued to decline.

That prompted the Government to draw up 
an energy plan for the future with the acquisition 
of LNG forming an important part.

The National Energy Policy Council (NEPC) on 
July 31, 2017, authorised EGAT to directly import 
LNG by itself.

Such authorisation is changing EGAT’s fuel 
procurement business, suddenly opening up new 
opportunities and hope.

The approval has as well given a green light 
for EGAT to engage in the infrastructure development 
for the LNG procurement.

FSRU in Perspective
The role of LNG procurement comes with the 

development of related infrastructure, i.e. storage 
and regasication facilities.

Mr Thaworn explained that the supply chain 
of LNG starts when natural gas from elds is turned 
from the gaseous form into liquid in a liquefaction 
process primarily to ease the transportation.

The LNG is then shipped to a storage terminal, 
built either onshore or offshore, where it is kept 
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“หากดูขอมูลจากแผนบริหารจัดการกาซธรรมชาติ (Thailand Gas 
Plan) ที่สอดรับกับแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาของประเทศไทย (PDP) 
ที่เราใชอยูนี้จะพบวา ในอนาคตความตองการใชกาซธรรมชาติของ
ประเทศซึ่งประกอบดวยภาคผลิตไฟฟา อุตสาหกรรม และการขนสง จะ
อยูในระดับรวม ประมาณ 5,000 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน ในอนาคต
คาดการณกันวา ตัวเลขนี้จะปรับลดลงอีกตามแผน PDP ใหมที่นาจะ
ประกาศออกมาเร็ว ๆ นี้ ในขณะที่ภาคการผลิต (Supply Side) ของ
กาซธรรมชาติที่เรามีแหลงผลิตเองในอาวไทยกําลังลดลงเรื่อย ๆ หรือ
แมแตแหลงกาซในเมียนมาก็กําลังใกลจะหมดเต็มที ทําใหในชวงปลาย
แผน PDP พ.ศ. 2579 คาดวาประเทศไทยเราจะตองนําเขา LNG 
ประมาณ 35 ลานตันตอป ทําใหตรงนี้มีชองวางระหวาง Demand กับ 
Supply ที่กวางขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งทางออกที่หลีกเลี่ยงไมไดของเราคือตอง

นําเขา LNG จากตางประเทศจะเขามาอุดชองวางตรงนี้” คุณถาวร งาม
กนกวรรณ เปดบทสนทนาดวยการชี้ใหเห็นถึงสถานการณปจจุบันของ
ความตองการใชกาซธรรมชาติของประเทศที่ยังมี Demand คงที่ หาก
แตปริมาณกาซธรรมชาติในอาวไทยที่เราสามารถผลิตไดเองกําลังลดลง
อยางตอเนือ่ง ทาํใหรฐับาลมคีวามจาํเปนตองวางแผนรองรบัสถานการณ
พลังงานในอนาคตโดยจําเปนตองจัดหากาซธรรมชาติเหลว (LNG) ซึ่ง
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (กพช.) ไดมีมติเมื่อวันที่ 31 
กรกฎาคม 2560 ให กฟผ. สามารถนําเขา LNG ไดเองโดยตรง จึงทําให
อนาคตของธุรกิจเชื้อเพลิงของ กฟผ. เปลี่ยนแปลง เต็มไปดวยทั้งโอกาส
และความหวังใหมในทันที ไมเพียงแตเรื่องของการจัดหากาซแตยังรวม
ไปถึง Infrastructure ที่สําคัญอยาง FSRU ที่ กฟผ. ก็ไดรับมอบหมาย
ภารกิจที่สําคัญดังกลาวจากภาครัฐดวยเชนเดียวกัน

มองภาพกวางของ FSRU
แนนอนวาการจัดหากาซธรรมชาติ ตองมาพรอมกับการ

ดําเนินการโครงสรางพื้นฐานที่จะมารองรับกาซที่นําเขามา โดย
สวนท่ี กฟผ. รับผิดชอบเปนสถานีเก็บรักษาและแปรสภาพ
กาซธรรมชาติจากของเหลวเปนกาซแบบลอยนํ้า หรือ FSRU ซึ่ง
คุณถาวรไดอธิบายภาพกวางและความสําคัญของ FSRU ใหเรา
ไดเห็นภาพกันวา

“ตามหลัก Supply Chain ของ LNG ตนนํ้าคือการสํารวจ
แหลงกาซและการผลิต กอนจะนํากาซมาแปรสภาพใหเปน
ของเหลวเพื่อขนสงทางเรือ เมื่อขนมาถึงทาเรือก็สงตอเขาคลัง 
กอนจะนําเขาสถานีเพื่อแปรสภาพกลับไปเปนกาซ แลวสงเขา
ระบบทอเพื่อสงไปที่โรงไฟฟา  ซึ่งคลังกาซธรรมชาติเหลวนี้ก็มี
ทั้งแบบสถานีที่อยูบนบก หรือ Onshore Terminal และแบบที่
ลอยอยูในนํ้าหรือ Offshore Terminal ในสวนของสถานี 
Onshore Terminal ของประเทศไทย ณ ปจจุบันมีอยู 2 ที่ คือ
ที่มาบตาพุด จ.ระยอง ปจจุบันมีความสามารถของสถานีอยูที่ 
10 ลานตัน และรวมสวนขยายอีก 1.5 ลานตันตอป ซึ่งจะแลว
เสร็จในป 2562 และจะทําใหมีความสามารถรวมอยูที่ 11.5 ลาน
ตันตอป อีกแหงอยูที่ชุมชนหนองแฟบ จ.ระยอง ความจุอยูที่ 7.5 
ลานตันตอป ซึ่งตามแผนแลวจะเสร็จในป 2565 รวมความ
สามารถทั้งหมด 19 ลานตันตอป โดยทั้ง 2 สถานี กพช. มอบ
หมายให ปตท. เปนผูดําเนินการ สวนสถานีที่ กฟผ. ไดรับมอบ
หมายใหดําเนินการเปนสถานีลอยนํ้า (Offshore Terminal) นั่น
ก็คือโครงสรางพื้นฐาน FSRU ที่อยูในอาวไทยหางจากชายฝง
ออกไปประมาณ 20 กิโลเมตร กําหนดแลวเสร็จในป พ.ศ. 2567  
ความสามารถอยูที่ 5 ลานตันตอป ใชสงกาซธรรมชาติใหแก
โรงไฟฟาพระนครเหนือ และโรงไฟฟาพระนครใต โดยความจุ
ของถังเก็บ LNG ที่เรากําหนดไวขนาด 210,000 ลูกบาศกเมตร 
เรากาํลงัคิดวาอาจจะขยายใหเปนขนาด 260,000 ลกูบาศกเมตร 
ซึ่งเทากับขนาดเรือบรรทุก LNG ที่มีขนาดใหญที่สุด 1 ลํา”

Demand และ Supply ของกาซธรรมชาติ กําลังเกิดชองวาง

Supply & Demand Imbalance
“If you look at the Thailand Gas Plan, which is 

correlated with the current Power Development 
Plan (PDP), domestic demand for natural gas in the 
power generation, industrial and transportation 
sectors is at 5,000 million cubic feet per day 
(MMcfd), the gure which may soon be revised 
downward.

“But natural gas supply from the Gulf of 
Thailand and Myanmar is diminishing to the point 
that LNG import of about 35 million tons a year 
becomes necessary in 2036.

In other words, Imported LNG will ll the 
vacuum left by the decline in natural gas supply 
and arrest the country’s growing appetite for 
gaseous fuel by striking the balance.”

Mr. Taworn began the conversion by pointing 
out that the country’s demand for natural gas 
remains strong but natural gas production from 
the Gulf of Thailand has continued to decline.

That prompted the Government to draw up 
an energy plan for the future with the acquisition 
of LNG forming an important part.

The National Energy Policy Council (NEPC) on 
July 31, 2017, authorised EGAT to directly import 
LNG by itself.

Such authorisation is changing EGAT’s fuel 
procurement business, suddenly opening up new 
opportunities and hope.

The approval has as well given a green light 
for EGAT to engage in the infrastructure development 
for the LNG procurement.

FSRU in Perspective
The role of LNG procurement comes with the 

development of related infrastructure, i.e. storage 
and regasication facilities.

Mr Thaworn explained that the supply chain 
of LNG starts when natural gas from elds is turned 
from the gaseous form into liquid in a liquefaction 
process primarily to ease the transportation.

The LNG is then shipped to a storage terminal, 
built either onshore or offshore, where it is kept 
before being turned back again into gaseous form 
through a regasication unit.

The gas is then fed into pipelines for distribution 
to consumers.

There are two onshore LNG terminal projects 
under the responsibility of PTT Group, and both 
located in Rayong Province.
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ปฏิเสธไมไดวาโครงสรางพื้นฐาน FSRU นี้ ยังเปนเรื่องใหมสําหรับ
ประเทศไทย ทั้งที่ประเทศเราพ่ึงพาการผลิตไฟฟาจากกาซธรรมชาติ
มากกวา 60 เปอรเซ็นต แตปจจุบันสถานีกาซ LNG ยังมีเฉพาะแบบ 
Onshore Terminal เทานั้น โครงสรางพื้นฐาน FSRU นี้จึงเขามามี
บทบาทสาํคญั ในการกระจายความเสีย่ง สรางความมัน่คงทางดานเชือ้เพลงิ
ใหกับประเทศในอนาคต ซึ่งคุณถาวรก็ชี้ใหเห็นวา กฟผ. มีความพรอม
อยางมากในการศึกษาและสราง Infrastructure ที่สําคัญนี้ขึ้นมา
“คนทั่วไปอาจจะมองวา กฟผ. ทําไดแคเร่ืองไฟฟา แตจะบอกวาเราไมมี
ประสบการณเรื่องเชื้อเพลิงก็คงไมได เพราะอยางเรื่องของถานหินเรามี
องคความรูและประสบการณที่สั่งสมมาอยางยาวนาน เรียกวาเปน
ตักศิลาทางดานถานหินของภูมิภาคนี้ ซึ่งถามองไปที่ประเทศตาง ๆ ทั่ว
โลก ณ วันนี้ถานหินก็ยังคงเปนเช้ือเพลิงฐานหลักอยูเพียงแตอัตราการ
เติบโตมันอาจจะไมเร็ว อาจจะโตอยางชะลอตัวแตฐานยังอยูเหมือนเดิม 
ผมจึงบอกคนของเราอยูเสมอวา ถานหินคือจุดแข็งของเรา เพราะฉะนั้น
ถาวันน้ีเราจะลุกขึ้นมาจัดการเร่ืองกาซก็ไมใชเรื่องท่ีเกินความสามารถ
ของคน กฟผ. แนนอน”

“อีกอยางที่บอกวาขอไดเปรียบของเรา ก็คือการมี Demand เปน
ของตัวเอง ถาหากเราประสบความสําเร็จในการจัดหา LNG มาใชกับ
โรงไฟฟาของเราเอง เราก็มีโอกาสขอเพิ่มปริมาณในการจัดหา LNG เพื่อ

มาใชกับโรงไฟฟาของเราทั้งหมด เพราะอยาลืมวาชองวางของ Demand 
กับ Supply ของกาซธรรมชาติมีอยูเยอะ ตอนนี้เราจัดหาได 1.5 ลานตัน 
ในอนาคตอาจจะเพิ่มเปน 3 ลานตัน หรืออาจจะเพิ่มไปเปน 5 ลานตัน 
เต็มความจุของโครงสราง FSRU ที่เราดําเนินการอยูเลยก็เปนได”

ในสวนของโครงการ FSRU ทาง กฟผ. ไดดาํเนนิการตามแผนเรือ่ยมา 
โดยขณะนีโ้ครงการอยูในระหวางการทํารายงาน Environmental Impact 
Assessment (EIA) ซึ่งเปนการวิเคราะหผลกระทบดานสิ่งแวดลอม มี
กําหนดเสร็จสิ้นภายในปนี้  สําหรับภารกิจเตรียมความพรอมทําหนาที่
เปนผูจัดหา LNG รายใหมเพื่อนําเขา LNG ในปริมาณไมเกิน 1.5 ลานตัน
ตอป ตามที่ กพช. มอบหมายนั้น อาจมีการปรับเปลี่ยนกําหนดการ 
เนื่องจากคุณถาวรมองวา หากซื้อ LNG ตามแผนงานเดิม คือ ในไตรมาส
ที่ 4 ของปนี้แลว ราคานําเขา LNG จะอยูในระดับสูงจากสถานการณ
ราคา LNG ตลาดโลกที่ยังคงปรับตัวสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่งจะเกิดภาระ
ตนทุนทางพลังงานของประเทศและทําใหประชาชนตองแบกรับภาระคา
ไฟฟาเพิ่มขึ้นจึงพิจารณาถึงตัวเลือกอื่น ๆ เชน อาจจะขยับออกไปเปน
ชวงตนป พ.ศ.2562 ซึ่งทางคุณถาวรไดระบุวา ยังไมกระทบตอความ
มัน่คงของระบบไฟฟา เนือ่งจากปจจุบนัยงัมปีรมิาณสาํรองไฟฟาในระบบ 
เพียงพอ

ประสบการณดานเชื้อเพลิง 

The rst, situated in Map Ta Phut, has the capacity of handling 10 
million tons, with an expansion that will yield 1.5 million tons in 
additional storage capacity. It is scheduled to come on stream in 2019.

A second terminal, located in Nong Fab Community, will be brought 
on line in 2022 with 7.5 million tons in capacity.

The EGAT’s proposed FSRU would be located 20 kilometres off 
the coast with the capacity of handling 5 million tons a year, and 
operation start-up is set in 2024. 

The FSRU will be equipped with a 210,000-cubic-meter tank, but 
EGAT is pondering an enlargement to 260,000 cubic meters, the size 
of a largest LNG carrier.

Experience in Fuel Management
While Thailand has been heavily relying on natural gas with over 

60% of electricity generated by it, and onshore LNG terminal is in 
place, FSRU is completely new to the Kingdom.

But Mr. Thaworn asserted that EGAT is ready to undertake works 
related to the study and actual construction of this rst infrastructure 
in Thailand.

“People may think we (EGAT) are only good at power-related 
matters, but to say that we lack experience in fuel management is an 
understatement.

“For coal, we have deep knowledge and experience built over a 

very long period of time, and EGAT is recognised as a guru in this eld 
in this region.”

 Talking about coal, it remains a primary fuel for power generation 
around the world, though its role is not expanding as fast as it used 
to be, he added.

“So if we can do well with coal, why not with natural gas?”
Another advantage that supports EGAT’s LNG engagement is the 

in - house demand for gas that allows it to optimize gas consumption 
at EGAT power plants, he said.

There are possibilities that we ask for the increase in LNG 
procurement for use at all of our power plants.

“Don’t forget that the gap between natural gas demand and supply 
is widening. The procurement may soar from 1.5 million tons to 3 
million and on to 5 million in the future.” 

Meanwhile, EGAT is preparing the Environmental Impact Assessment 
(EIA) for its FSRU project which is due for completion by the end of 2018.

Mr. Thaworn said the timeline for LNG procurement, earlier set for 
the fourth quarter of this year, may need a revision to head off the 
high LNG prices envisaged in the period.

It was possible for bringing the timeline forward to early in 2019, 
and such changes would bear no impact on security of electricity 
supply for the country as generation reserves are sufcient, he 
concluded.
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ปฏิเสธไมไดวาโครงสรางพื้นฐาน FSRU นี้ ยังเปนเรื่องใหมสําหรับ
ประเทศไทย ทั้งท่ีประเทศเราพ่ึงพาการผลิตไฟฟาจากกาซธรรมชาติ
มากกวา 60 เปอรเซ็นต แตปจจุบันสถานีกาซ LNG ยังมีเฉพาะแบบ 
Onshore Terminal เทานั้น โครงสรางพื้นฐาน FSRU นี้จึงเขามามี
บทบาทสาํคญั ในการกระจายความเสีย่ง สรางความมัน่คงทางดานเชือ้เพลงิ
ใหกับประเทศในอนาคต ซึ่งคุณถาวรก็ชี้ใหเห็นวา กฟผ. มีความพรอม
อยางมากในการศึกษาและสราง Infrastructure ที่สําคัญนี้ขึ้นมา
“คนทั่วไปอาจจะมองวา กฟผ. ทําไดแคเร่ืองไฟฟา แตจะบอกวาเราไมมี
ประสบการณเรื่องเชื้อเพลิงก็คงไมได เพราะอยางเรื่องของถานหินเรามี
องคความรูและประสบการณที่สั่งสมมาอยางยาวนาน เรียกวาเปน
ตักศิลาทางดานถานหินของภูมิภาคนี้ ซึ่งถามองไปที่ประเทศตาง ๆ ทั่ว
โลก ณ วันนี้ถานหินก็ยังคงเปนเช้ือเพลิงฐานหลักอยูเพียงแตอัตราการ
เติบโตมันอาจจะไมเร็ว อาจจะโตอยางชะลอตัวแตฐานยังอยูเหมือนเดิม 
ผมจึงบอกคนของเราอยูเสมอวา ถานหินคือจุดแข็งของเรา เพราะฉะนั้น
ถาวันน้ีเราจะลุกขึ้นมาจัดการเร่ืองกาซก็ไมใชเรื่องท่ีเกินความสามารถ
ของคน กฟผ. แนนอน”

“อีกอยางที่บอกวาขอไดเปรียบของเรา ก็คือการมี Demand เปน
ของตัวเอง ถาหากเราประสบความสําเร็จในการจัดหา LNG มาใชกับ
โรงไฟฟาของเราเอง เราก็มีโอกาสขอเพิ่มปริมาณในการจัดหา LNG เพื่อ

มาใชกับโรงไฟฟาของเราทั้งหมด เพราะอยาลืมวาชองวางของ Demand 
กับ Supply ของกาซธรรมชาติมีอยูเยอะ ตอนนี้เราจัดหาได 1.5 ลานตัน 
ในอนาคตอาจจะเพิ่มเปน 3 ลานตัน หรืออาจจะเพิ่มไปเปน 5 ลานตัน 
เต็มความจุของโครงสราง FSRU ที่เราดําเนินการอยูเลยก็เปนได”

ในสวนของโครงการ FSRU ทาง กฟผ. ไดดาํเนนิการตามแผนเรือ่ยมา 
โดยขณะนีโ้ครงการอยูในระหวางการทํารายงาน Environmental Impact 
Assessment (EIA) ซึ่งเปนการวิเคราะหผลกระทบดานสิ่งแวดลอม มี
กําหนดเสร็จสิ้นภายในปนี้  สําหรับภารกิจเตรียมความพรอมทําหนาที่
เปนผูจัดหา LNG รายใหมเพื่อนําเขา LNG ในปริมาณไมเกิน 1.5 ลานตัน
ตอป ตามที่ กพช. มอบหมายนั้น อาจมีการปรับเปลี่ยนกําหนดการ 
เนื่องจากคุณถาวรมองวา หากซื้อ LNG ตามแผนงานเดิม คือ ในไตรมาส
ที่ 4 ของปนี้แลว ราคานําเขา LNG จะอยูในระดับสูงจากสถานการณ
ราคา LNG ตลาดโลกที่ยังคงปรับตัวสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่งจะเกิดภาระ
ตนทุนทางพลังงานของประเทศและทําใหประชาชนตองแบกรับภาระคา
ไฟฟาเพิ่มขึ้นจึงพิจารณาถึงตัวเลือกอื่น ๆ เชน อาจจะขยับออกไปเปน
ชวงตนป พ.ศ.2562 ซึ่งทางคุณถาวรไดระบุวา ยังไมกระทบตอความ
มัน่คงของระบบไฟฟา เนือ่งจากปจจุบนัยงัมปีรมิาณสาํรองไฟฟาในระบบ 
เพียงพอ

ประสบการณดานเชื้อเพลิง 

The rst, situated in Map Ta Phut, has the capacity of handling 10 
million tons, with an expansion that will yield 1.5 million tons in 
additional storage capacity. It is scheduled to come on stream in 2019.

A second terminal, located in Nong Fab Community, will be brought 
on line in 2022 with 7.5 million tons in capacity.

The EGAT’s proposed FSRU would be located 20 kilometres off 
the coast with the capacity of handling 5 million tons a year, and 
operation start-up is set in 2024. 

The FSRU will be equipped with a 210,000-cubic-meter tank, but 
EGAT is pondering an enlargement to 260,000 cubic meters, the size 
of a largest LNG carrier.

Experience in Fuel Management
While Thailand has been heavily relying on natural gas with over 

60% of electricity generated by it, and onshore LNG terminal is in 
place, FSRU is completely new to the Kingdom.

But Mr. Thaworn asserted that EGAT is ready to undertake works 
related to the study and actual construction of this rst infrastructure 
in Thailand.

“People may think we (EGAT) are only good at power-related 
matters, but to say that we lack experience in fuel management is an 
understatement.

“For coal, we have deep knowledge and experience built over a 

very long period of time, and EGAT is recognised as a guru in this eld 
in this region.”

 Talking about coal, it remains a primary fuel for power generation 
around the world, though its role is not expanding as fast as it used 
to be, he added.

“So if we can do well with coal, why not with natural gas?”
Another advantage that supports EGAT’s LNG engagement is the 

in - house demand for gas that allows it to optimize gas consumption 
at EGAT power plants, he said.

There are possibilities that we ask for the increase in LNG 
procurement for use at all of our power plants.

“Don’t forget that the gap between natural gas demand and supply 
is widening. The procurement may soar from 1.5 million tons to 3 
million and on to 5 million in the future.” 

Meanwhile, EGAT is preparing the Environmental Impact Assessment 
(EIA) for its FSRU project which is due for completion by the end of 2018.

Mr. Thaworn said the timeline for LNG procurement, earlier set for 
the fourth quarter of this year, may need a revision to head off the 
high LNG prices envisaged in the period.

It was possible for bringing the timeline forward to early in 2019, 
and such changes would bear no impact on security of electricity 
supply for the country as generation reserves are sufcient, he 
concluded.
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ปฏิเสธไมไดวาโครงสรางพื้นฐาน FSRU นี้ ยังเปนเรื่องใหมสําหรับ
ประเทศไทย ทั้งที่ประเทศเราพ่ึงพาการผลิตไฟฟาจากกาซธรรมชาติ
มากกวา 60 เปอรเซ็นต แตปจจุบันสถานีกาซ LNG ยังมีเฉพาะแบบ 
Onshore Terminal เทานั้น โครงสรางพื้นฐาน FSRU นี้จึงเขามามี
บทบาทสาํคญั ในการกระจายความเส่ียง สรางความมัน่คงทางดานเชือ้เพลงิ
ใหกับประเทศในอนาคต ซึ่งคุณถาวรก็ชี้ใหเห็นวา กฟผ. มีความพรอม
อยางมากในการศึกษาและสราง Infrastructure ที่สําคัญนี้ขึ้นมา
“คนทั่วไปอาจจะมองวา กฟผ. ทําไดแคเรื่องไฟฟา แตจะบอกวาเราไมมี
ประสบการณเรื่องเชื้อเพลิงก็คงไมได เพราะอยางเรื่องของถานหินเรามี
องคความรูและประสบการณที่สั่งสมมาอยางยาวนาน เรียกวาเปน
ตักศิลาทางดานถานหินของภูมิภาคนี้ ซึ่งถามองไปที่ประเทศตาง ๆ ทั่ว
โลก ณ วันนี้ถานหินก็ยังคงเปนเชื้อเพลิงฐานหลักอยูเพียงแตอัตราการ
เติบโตมันอาจจะไมเร็ว อาจจะโตอยางชะลอตัวแตฐานยังอยูเหมือนเดิม 
ผมจึงบอกคนของเราอยูเสมอวา ถานหินคือจุดแข็งของเรา เพราะฉะนั้น
ถาวันน้ีเราจะลุกขึ้นมาจัดการเร่ืองกาซก็ไมใชเรื่องท่ีเกินความสามารถ
ของคน กฟผ. แนนอน”

“อีกอยางที่บอกวาขอไดเปรียบของเรา ก็คือการมี Demand เปน
ของตัวเอง ถาหากเราประสบความสําเร็จในการจัดหา LNG มาใชกับ
โรงไฟฟาของเราเอง เราก็มีโอกาสขอเพิ่มปริมาณในการจัดหา LNG เพื่อ

มาใชกับโรงไฟฟาของเราทั้งหมด เพราะอยาลืมวาชองวางของ Demand 
กับ Supply ของกาซธรรมชาติมีอยูเยอะ ตอนนี้เราจัดหาได 1.5 ลานตัน 
ในอนาคตอาจจะเพิ่มเปน 3 ลานตัน หรืออาจจะเพิ่มไปเปน 5 ลานตัน 
เต็มความจุของโครงสราง FSRU ที่เราดําเนินการอยูเลยก็เปนได”

ในสวนของโครงการ FSRU ทาง กฟผ. ไดดาํเนนิการตามแผนเร่ือยมา 
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กําหนดเสร็จสิ้นภายในปนี้  สําหรับภารกิจเตรียมความพรอมทําหนาที่
เปนผูจัดหา LNG รายใหมเพื่อนําเขา LNG ในปริมาณไมเกิน 1.5 ลานตัน
ตอป ตามที่ กพช. มอบหมายนั้น อาจมีการปรับเปลี่ยนกําหนดการ 
เนื่องจากคุณถาวรมองวา หากซื้อ LNG ตามแผนงานเดิม คือ ในไตรมาส
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ไฟฟาเพิ่มขึ้นจึงพิจารณาถึงตัวเลือกอื่น ๆ เชน อาจจะขยับออกไปเปน
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million tons, with an expansion that will yield 1.5 million tons in 
additional storage capacity. It is scheduled to come on stream in 2019.

A second terminal, located in Nong Fab Community, will be brought 
on line in 2022 with 7.5 million tons in capacity.

The EGAT’s proposed FSRU would be located 20 kilometres off 
the coast with the capacity of handling 5 million tons a year, and 
operation start-up is set in 2024. 

The FSRU will be equipped with a 210,000-cubic-meter tank, but 
EGAT is pondering an enlargement to 260,000 cubic meters, the size 
of a largest LNG carrier.

Experience in Fuel Management
While Thailand has been heavily relying on natural gas with over 

60% of electricity generated by it, and onshore LNG terminal is in 
place, FSRU is completely new to the Kingdom.

But Mr. Thaworn asserted that EGAT is ready to undertake works 
related to the study and actual construction of this rst infrastructure 
in Thailand.

“People may think we (EGAT) are only good at power-related 
matters, but to say that we lack experience in fuel management is an 
understatement.

“For coal, we have deep knowledge and experience built over a 

very long period of time, and EGAT is recognised as a guru in this eld 
in this region.”

 Talking about coal, it remains a primary fuel for power generation 
around the world, though its role is not expanding as fast as it used 
to be, he added.

“So if we can do well with coal, why not with natural gas?”
Another advantage that supports EGAT’s LNG engagement is the 

in - house demand for gas that allows it to optimize gas consumption 
at EGAT power plants, he said.

There are possibilities that we ask for the increase in LNG 
procurement for use at all of our power plants.

“Don’t forget that the gap between natural gas demand and supply 
is widening. The procurement may soar from 1.5 million tons to 3 
million and on to 5 million in the future.” 

Meanwhile, EGAT is preparing the Environmental Impact Assessment 
(EIA) for its FSRU project which is due for completion by the end of 2018.

Mr. Thaworn said the timeline for LNG procurement, earlier set for 
the fourth quarter of this year, may need a revision to head off the 
high LNG prices envisaged in the period.

It was possible for bringing the timeline forward to early in 2019, 
and such changes would bear no impact on security of electricity 
supply for the country as generation reserves are sufcient, he 
concluded.
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“ญี่ปุ่น” ประเทศท่องเที่ยวยอดนิยมในกลุ่มคนไทย ด้วยเสน่ห์ของอาหาร

การกินที่อุดมสมบูรณ์ ผู ้คนเป็นมิตร การผสานความเป็นเมืองและ

วัฒนธรรมด้ังเดิมไว้ได้อย่างลงตัว และที่ส�าคัญ...การเดินทางท่องเที่ยว

ที่สะดวกสบาย จนเรียกได้ว่า แทบไม่มีที่ไหนในญี่ปุ่นที่คนไทยไม่เคยไปเยือน

เที่ยวเมืองท่าญี่ปุ่นครบรส

ฮิตาชินากะ 
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วัฒนธรรมดั้งเดิมไวไดอยางลงตัว และที่สําคัญ...การเดินทางทองเที่ยว

ที่สะดวกสบาย จนเรียกไดวา แทบไมมีที่ไหนในญ่ีปุนที่คนไทยไมเคยไปเยือน

เที่ยวเมืองทาญี่ปุนครบรส

ฮิตาชินากะ 

Perhaps, most importantly is the convenience in 

travelling in Japan where almost all places have 

been visited by Thais.

Japan is unarguably 
the most favourite 
destination among 
Thais for its cuisine, 
friendliness and 
perfect harmony of 
urban and 
traditional cultures.

Hitachinaka

คงตองยอมรับความจริงวา นอกจากธรรมชาติ วัฒนธรรม 
และผูคนที่เปนมิตรแลว การที่จะเปนแหลงทองเที่ยวที่ดึงดูดผูคน
จากทุกมุมโลกได ยังจะตองมีระบบสาธารณูโภคที่ครบครัน ทันสมัย 
ไมวาจะเปนการคมนาคม การสื่อสาร ไฟฟา ประปา ซึ่งทั้งหมดนี้ตอง
อาศัยแหลงพลังงานท่ีมั่นคง เชื่อถือได รวมทั้งตองเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม ซึ่งฮิตาชินากะ เปนอีกเมืองทองเที่ยวของญี่ปุนที่มีทุก
อยางอยูรวมกันอยางสมดุลลงตัว

àÃ×èÍ§ : ³Ñ¯°ÞÒ àÁ¦ÊÁ³ÐÈÑ¡´Ôì / By : Nathaya Meksamanasak

2 4 |   | 2 5E N E R G Y  U P D A T E

“ญี่ปุน” ประเทศทองเท่ียวยอดนิยมในกลุมคนไทย ดวยเสนหของอาหาร

การกินที่อุดมสมบูรณ ผู คนเปนมิตร การผสานความเป นเมืองและ

วัฒนธรรมดั้งเดิมไวไดอยางลงตัว และที่สําคัญ...การเดินทางทองเที่ยว

ที่สะดวกสบาย จนเรียกไดวา แทบไมมีที่ไหนในญ่ีปุนที่คนไทยไมเคยไปเยือน

เที่ยวเมืองทาญี่ปุนครบรส

ฮิตาชินากะ 

Perhaps, most importantly is the convenience in 

travelling in Japan where almost all places have 

been visited by Thais.

Japan is unarguably 
the most favourite 
destination among 
Thais for its cuisine, 
friendliness and 
perfect harmony of 
urban and 
traditional cultures.

Hitachinaka

คงตองยอมรับความจริงวา นอกจากธรรมชาติ วัฒนธรรม 
และผูคนที่เปนมิตรแลว การที่จะเปนแหลงทองเที่ยวที่ดึงดูดผูคน
จากทุกมุมโลกได ยังจะตองมีระบบสาธารณูโภคที่ครบครัน ทันสมัย 
ไมวาจะเปนการคมนาคม การสื่อสาร ไฟฟา ประปา ซึ่งทั้งหมดนี้ตอง
อาศัยแหลงพลังงานท่ีมั่นคง เชื่อถือได รวมทั้งตองเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม ซึ่งฮิตาชินากะ เปนอีกเมืองทองเที่ยวของญี่ปุนที่มีทุก
อยางอยูรวมกันอยางสมดุลลงตัว



  | 2 5

Perhaps, most importantly is the convenience in 

travelling in Japan where almost all places have 

been visited by Thais.

Japan is unarguably 
the most favourite 
destination among 
Thais for its cuisine, 
friendliness and 
perfect harmony of 
urban and 
traditional cultures.

Hitachinaka

คงต้องยอมรับความจริงว่า นอกจากธรรมชาติ วัฒนธรรม 
และผู้คนที่เป็นมิตรแล้ว การที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดึงดูดผู้คน
จากทุกมุมโลกได้ ยังจะต้องมีระบบสาธารณูโภคที่ครบครัน ทันสมัย 
ไม่ว่าจะเป็นการคมนาคม การสื่อสาร ไฟฟ้า ประปา ซึ่งทั้งหมดนี้ต้อง
อาศัยแหล่งพลังงานที่ม่ันคง เชื่อถือได้ รวมทั้งต้องเป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อม ซึ่งฮิตาชินากะ เป็นอีกเมืองท่องเที่ยวของญี่ปุ่นที่มีทุก
อย่างอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลลงตัว

àÃ×èÍ§ : ³Ñ¯°ÞÒ àÁ¦ÊÁ³ÐÈÑ¡´Ôì / By : Nathaya Meksamanasak

2 4 |   | 2 5E N E R G Y  U P D A T E

“ญี่ปุน” ประเทศทองเท่ียวยอดนิยมในกลุมคนไทย ดวยเสนหของอาหาร

การกินท่ีอุดมสมบูรณ ผู คนเปนมิตร การผสานความเป นเมืองและ

วัฒนธรรมด้ังเดิมไวไดอยางลงตัว และที่สําคัญ...การเดินทางทองเที่ยว

ที่สะดวกสบาย จนเรียกไดวา แทบไมมีที่ไหนในญ่ีปุนที่คนไทยไมเคยไปเยือน

เที่ยวเมืองทาญี่ปุนครบรส

ฮิตาชินากะ 

Perhaps, most importantly is the convenience in 

travelling in Japan where almost all places have 

been visited by Thais.

Japan is unarguably 
the most favourite 
destination among 
Thais for its cuisine, 
friendliness and 
perfect harmony of 
urban and 
traditional cultures.

Hitachinaka

คงตองยอมรับความจริงวา นอกจากธรรมชาติ วัฒนธรรม 
และผูคนที่เปนมิตรแลว การที่จะเปนแหลงทองเที่ยวที่ดึงดูดผูคน
จากทุกมุมโลกได ยังจะตองมีระบบสาธารณูโภคที่ครบครัน ทันสมัย 
ไมวาจะเปนการคมนาคม การสื่อสาร ไฟฟา ประปา ซึ่งทั้งหมดนี้ตอง
อาศัยแหลงพลังงานที่มั่นคง เชื่อถือได รวมทั้งตองเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม ซึ่งฮิตาชินากะ เปนอีกเมืองทองเที่ยวของญี่ปุนที่มีทุก
อยางอยูรวมกันอยางสมดุลลงตัว

àÃ×èÍ§ : ³Ñ¯°ÞÒ àÁ¦ÊÁ³ÐÈÑ¡´Ôì / By : Nathaya Meksamanasak

2 4 |   | 2 5E N E R G Y  U P D A T E

“ญี่ปุน” ประเทศทองเท่ียวยอดนิยมในกลุมคนไทย ดวยเสนหของอาหาร

การกินท่ีอุดมสมบูรณ ผู คนเปนมิตร การผสานความเป นเมืองและ

วัฒนธรรมดั้งเดิมไวไดอยางลงตัว และที่สําคัญ...การเดินทางทองเที่ยว

ที่สะดวกสบาย จนเรียกไดวา แทบไมมีที่ไหนในญ่ีปุนที่คนไทยไมเคยไปเยือน

เที่ยวเมืองทาญี่ปุนครบรส

ฮิตาชินากะ 

Perhaps, most importantly is the convenience in 

travelling in Japan where almost all places have 

been visited by Thais.

Japan is unarguably 
the most favourite 
destination among 
Thais for its cuisine, 
friendliness and 
perfect harmony of 
urban and 
traditional cultures.

Hitachinaka

คงตองยอมรับความจริงวา นอกจากธรรมชาติ วัฒนธรรม 
และผูคนที่เปนมิตรแลว การที่จะเปนแหลงทองเที่ยวที่ดึงดูดผูคน
จากทุกมุมโลกได ยังจะตองมีระบบสาธารณูโภคที่ครบครัน ทันสมัย 
ไมวาจะเปนการคมนาคม การสื่อสาร ไฟฟา ประปา ซึ่งทั้งหมดนี้ตอง
อาศัยแหลงพลังงานที่มั่นคง เชื่อถือได รวมทั้งตองเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม ซึ่งฮิตาชินากะ เปนอีกเมืองทองเที่ยวของญี่ปุนที่มีทุก
อยางอยูรวมกันอยางสมดุลลงตัว



   

2 6 |

Aside from nature, culture and friendly people, modern 
and integrated infrastructure, such as transportation, 
communication and utilities are crucial to make Japan 
an attractive destination.

Development of the infrastructure relies on energy 
security, reliable and environmentally-friendly 
electricity supplies.

Hitachinaka, a city located in Ibaraki Prefecture, 1.5 
hours from Tokyo, is one of such destination which is 
experiencing growing tourism.

Hitachinaka is a popular seaside resort in summer, 
and its Nakaminato Fish Market offers plenty of seafood 
varieties including giant oyster and “Anko” (Angler fish), 
a famous delicacy.

A visit to Hitachi Seaside Park, featuring blooming 
flowers covering an area of over 2,000 rai, is a must to 
complete a trip to Hitachinaka.

Nemophila blue flowers in spring draw tourists to 
the park and a sea of red Kochia in fall is a main magnet.

Due to its geographical location, Hitachinaka is an 
important sea port city in the Gulf of Tokyo.

To enable it to perform the role of sea transportation 
hub, good infrastructure, including power utility must 
be in place.

Here the Hitachinaka Coal - Fired Power Plant 
energizes the port and the city with its 2,000-MW 
capacity.

This facility is run by bituminous and sub - 
bituminous imported from Australia, Indonesia and 
Russia, combined with wood pellets from Vietnam.

Though it seems that a coal-fired power plant is 
a source of various kinds of pollution, this power 
plant is equipped with excellent anti - pollution 
systems which ensure that its operation does not 
affect the communities and environment.

Among them are Electrostatic Precipitator (ESP) 
which collects dust, Flue Gas Desulfurization (FGD) 
which filters out sulphur dioxide and Selective 
Catalytic Reduction (SCR) which controls oxide from 
nitrogen.

This coal - fired power station has never affected 
the lifestyle of communities but instead has become 
a tourist attraction near Tokyo that draws visitors all 
year round.

“I won’t live here if I was concerned (about the 
impacts of Hitachinaka power plant), said a vendor 
at Nakaminato Fish Market.

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

เมอืงฮติาชนิากะ จงัหวดัอิบารากิ ต้ังอยูไ่ม่ไกลจากกรุงโตเกียว ซ่ึงนกัท่องเทีย่ว 
นิยมไปมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะใช้เวลาเดินทางเพียง 1 ชั่วโมงครึ่งจาก 
กรุงโตเกียวเท่านั้น นักท่องเที่ยวจะได้อิ่มเอมกับบรรยากาศเมืองชายฝั่ง 
ทะเล ที่มีชายหาดเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจในช่วงหน้าร้อน รวมไปถึง  
‘ตลาดปลานากะมินะโตะ’ ที่เป็นแหล่งรวมอาหารทะเลขึ้นชื่อของที่นี้ที่ใน
แต่ละวันจะมีอาหารทะเลสดใหม่แวะเวียนให้ชาวเมืองและนักท่องเที่ยวได้มา
ลิ้มรสกันไม่ขาดสาย ไม่ว่าจะเป็นหอยนางรมยักษ์ที่กินกันสด ๆ  หรือปลาอังโค 
ปลาขึ้นชื่อของจังหวัดอิบารากิ ที่แม้ว่ารูปร่างหน้าตาจะไม่ได้พิศมัย แต่กลับ
สามารถน�ามาเป็นอาหารชั้นเลิศได้

สถานที่ท่องเที่ยวไฮไลท์ส�าคัญที่พลาดไม่ได้ของเมืองฮิตาชินากะคือ สวน
ฮิตาชิ ซีไซด์ (Hitachi  Seaside) ขนาดมากกว่า 2,000 ไร่ นักท่องเที่ยวจะแห่
กันเข้าไปชมทุ่งดอกไม้นานาชนิดที่จะเบ่งบานอวดโฉมสลับสับเปลี่ยนให้ชม
กันได้ทุกฤดู อย่างฤดูใบไม้ผลิหรือช่วงเดือนเมษายนจะมีดอกไม้ Nemophila 
สีฟ้าผลิดอกบานให้เห็นเต็มทุ่ง หรืออย่างในฤดูใบไม้ร่วงที่จะมีต้น Kochia 
ผลัดสีแดงให้ได้เห็นกันเต็มพื้นที่ ชวนให้ทั้งชาวญี่ปุ่นและนักท่องเที่ยวจากทุก
ภูมิภาคทั่วโลกมาเก็บภาพ เก็บบรรยากาศ และสูดอากาศอันบริสุทธิ์ที่สวน
แห่งนี้ ขณะเดียวกัน ด้วยลักษณะที่ฮิตาชินากะเป็นเมืองชายฝั่งทะเล จึงได้
เป็นจุดยุทธศาสตร์ส�าคัญในการเป็นเมืองท่าส�าคัญของการขนส่งทางทะเลอีก
แห่งหนึ่งนอกจากอ่าวโตเกียว ทว่า การสร้างความแข็งแกร่งให้ระบบขนส่ง
และระบบการคมนาคมเพื่อรองรับการค้าขายจากทั่วโลกได้นั้น จ�าเป็นต้อง
สร้างสาธารณูปโภค อย่างไฟฟ้าควบคู่ขึ้นมาด้วย

“โรงไฟฟ้าถ่านหินฮิตาชินากะ” ท�าหน้าที่เป็นขุมพลังงานให้กับท่าเรือและ
เมืองแห่งนี้ ด้วยก�าลังผลิตรวม 2,000 เมกะวัตต์ (2 เครื่อง x 1,000 เมกะวัตต์) 
ใช้เชื้อเพลิงถ่านหินคุณภาพดีบิทูมินัส และซับบิทูมินัสที่ส ่งตรงมาจาก
ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย และรัสเซีย โดยน�ามาผสมกับเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง
ซึ่งน�าเข้าจากเวียดนาม

และแม้ว่าโรงไฟฟ้าถ่านหินที่อาจดูเหมือนจะเป็นแหล่งก�าเนิดของมลภาวะ
ต่าง ๆ  ได้ แต่โรงไฟฟ้าแห่งนีม้รีะบบการก�าจดัมลสารทีย่อดเยีย่ม และมากมาย
หลากหลายประเภท เพื่อให้แน่ใจว่าการผลิตไฟฟ้าจะไม่กระทบต่อชุมชน และ
สิ่งแวดล้อม อาทิ ติดตั้งอุปกรณ์ดักจับฝุ่นละอองแบบไฟฟ้าสถิต (ESP) เครื่อง
ควบคุมก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ด้วยหินปูน (FGD) และเครื่องควบคุมก๊าซ
ออกไซด์ของไนโตรเจน (SCR)
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นอกจากน้ีแล้ว โรงไฟฟ้าถ่านหินแห่งนี้ไม่ได้สร้างผล 
กระทบให้กับวิถีชีวิตของประชาชน หรือชุมชนในเมือง
แม้แต่น้อย ในทางกลับกันยังกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยว
ใกล้กรุงโตเกียวทีเ่ปิดให้ผูค้นแวะเวยีนมาเทีย่วได้ตลอดท้ังปี

“ถ้าเป็นกังวลก็ไม่อยู่แถวนี้หรอก” พ่อค้าในตลาดปลา
นากะมินะโตะ พูดถึงโรงไฟฟ้าถ่านหินฮิตาชินากะ

ที่น่าสนใจไม่แพ้เรื่องเทคโนโลยีในการก�าจัดมลสารคือ 
การออกแบบโรงไฟฟ้าภายนอกให้เป็นสฟ้ีาคราม และสขีาว 
เพื่อกลมกลืนกับบรรยากาศภายนอกที่เป็นทะเล และ
ออกแบบโครงสร้างภายนอกปล่องโรงไฟฟ้าทีม่ลีกัษณะเป็น

เส้นตาข่าย ที่ท�าให้ทัศนียภาพภายนอกของโรงไฟฟ้าดู
กลมกลืนกับสภาพแวดล้อม

โรงไฟฟ้าถ่านหินฮิตาชินากะ จังหวัดอิบารากิ เป็น
ตัวอย่างที่แสดงให้เห็นชัดเจนว่า โรงไฟฟ้าถ่านหินไม่ได ้
น่ากลวัอย่างทีห่ลายคนคิด ในทางกลบักนัโรงไฟฟ้าสามารถ
อยู่ร่วมกับชุมชนและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนพัฒนาให้พื้นที่
นัน้กลายเป็นพ้ืนทีเ่ศรษฐกจิและแหล่งท่องเทีย่วส�าคญัของ
ประเทศได้ โดยมโีรงไฟฟ้าเป็นแหล่งพลงังานสนบัสนนุการ
เจรญิเตบิโตของชมุชน และการท่องเทีย่ว ควบคูไ่ปกบัการ
ดูแลสิ่งแวดล้อมได้อย่างลงตัวและกลมกลืน

Aside from the anti-pollution technology, another interesting 
feature of Hitachinaka is the plant’s design which comes in the hue 
of blue and white to offer an oceanic feeling, while its chimneys 
are covered with a mesh pattern to blend with the environment.

Hitachinaka is a testimony that a coal-fired power plant is not 
a cause of concern as some people may think, but can coexist with 
communities and environment.

Yet, it serves as a driver of economic prosperity, and, at the 
same time, becomes a tourist attraction with great care for the 
environment, while communities are taken care of.



เร่ือง : แพรวพิสาข์ เถาลัดดา / By : Praewpisa Thaoladda

2 8 | I N N O V A T I O N  I N S I G H T

ทีมผู้ปฏิบัติงานฝ่ายบ�ารุงรักษาไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งระเทศไทย (กฟผ.) เจ้าของ 

ผลงานนวัตกรรม “การแก้ปัญหา Power System Oscillation ในระบบไฟฟ้า ด้วยเทคนิค

การท�า PSS Tuning แบบ Frequency Injection ได้คิดค้นเทคนิคการแก้ปัญหาการแกว่ง

ของก�าลังไฟฟ้าในระบบไฟฟ้า (Power System Oscillation) ซึ่งสามารถลดการเกิด

เหตุการณ์การแกว่งของก�าลังไฟฟ้าลงกว่า 40 เปอร์เซ็นต์ ช่วยเพิ่มความมั่นคงให้กับระบบ

ไฟฟ้าของประเทศไทย และลดความเสี่ยงในการเกิดไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างได้ ที่ส�าคัญคือ

สามารถด�าเนินการได้เอง ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการพึ่งพาผู้เชี่ยวชาญจากต่างชาติ

เทคนิคการแก้ปัญหา

การแกว่งของกำาลังไฟฟ้าในระบบไฟฟ้า
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Power system oscillation is a serious problem that 

damages transmission system and can lead to a 

wide-spread blackout.

This is an issue that the maintenance staff at 

the Electricity Generating Authority of Thailand 

(EGAT) has attempted to tackle and succeeded.

The team has come up with the solution using 

the technique of Power System Stabilizer (PSS) 

Tuning with Frequency Injection.

The solution is capable of reducing the power 

system oscillation by over 40%, and such works 

can be carried out by EGAT staff without relying 

on specialists from overseas.

EGAT Tackles 
Power System 
Oscillation 
with Low-Cost 
In-House 
Innovation
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จุดเริ่มต้นของการคิดค้นนวัตกรรม 

คือ ความต้องการที่จะแก้ปัญหา

นายสุวัฒน์ ติวัชรากร วิศวกรฝ่ายบ�ารุงรักษา
ไฟฟ้า หนึ่งในทีมผู้คิดค้นผลงาน กล่าวว่า ระบบส่ง
จ่ายไฟฟ้าในปัจจุบันมีการเช่ือมโยงเข้าหากันของ
สายส่งระหว่างพื้นท่ี เช่น การเชื่อมโยงระบบส่ง
ระหว่างภาคเหนือและภาคกลาง การเชื่อมโยง
ระหว่างภาคกลางและภาคใต้ อย่างไรก็ตาม เมื่อมี
ลักษณะการเชื่อมต่อของสายส่งในระยะทางไกล ๆ 
มักจะเกิดปัญหาการแกว่งของก�าลังไฟฟ้า (Power 
Oscillation) ขึ้นในสายส่ง ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่
เกิดขึน้ตามธรรมชาต ิส่งผลให้ระบบส่งไฟฟ้าสญูเสยี
เสถียรภาพ และอาจน�าไปสู่การเกิดไฟฟ้าดับเป็น
บริเวณกว้างได้ (Wide Area Blackout) ซึ่งจะส่ง
ผลเสียต่อทุกภาคส่วน โดยเฉพาะเศรษฐกิจของ
ประเทศที่จะเกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจเป็น
จ�านวนมาก

โดยพบปัญหาการแกว่งของก�าลังไฟฟ้าเกิดขึ้น
บ่อยครัง้ทางภาคใต้ เนือ่งจากก�าลงัผลติในภาคใต้ที่
ไม่เพียงพอ จ�าเป็นต้องมีการส่งผ่านก�าลังไฟฟ้าจาก
ภาคกลางไปยังภาคใต้ซึ่งมีระยะทางที่ไกลกว่า 600 
กโิลเมตร ทมีผู้ปฏบัิตงิานบ�ารุงรกัษาไฟฟ้าของ กฟผ. 
จึงได้คิดหาวิธีลดการเกิดปรากฏการณ์ดังกล่าวขึ้น

เมื่อพบปัญหาและต้องการแก้ปัญหา 

ขั้นตอนต่อไป คือการลงมือทำา

การหาวิธีลดการแกว่งของก�าลังไฟฟ้าท�าได้
หลายทาง ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนเพิ่มเพื่อสร้างโรง
ไฟฟ้าทีอ่ยูใ่กล้พืน้ทีท่ีต้่องการใช้ไฟฟ้า หรอืการสร้าง
สายส่งเพิม่เตมิให้ส่งผ่านกระแสไฟฟ้าได้ดมีากยิง่ข้ึน 
เหมือนเป็นการขยายและเพิ่มเติมท่อส่งให้เพียงพอ
ยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ต้องด�าเนินการควบคู่กันไป 
คอื การปรับแต่งอปุกรณ์ช่วยลดการแกว่งของก�าลงั
ไฟฟ้า ท่ีเรียกว่า “Power System Stabilizer 
(PSS)” ซึ่งสามารถลดการเกิดการแกว่งของก�าลัง
ไฟฟ้าที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีต้นทุน
ในการด�าเนินการที่ต�่าที่สุด เนื่องจากอุปกรณ์ PSS 
จะถูกติดตั้งเข้ากับอุปกรณ์ควบคุมแรงดันเครื่อง
ก�าเนิดไฟฟ้าอัตโนมัติ (Automatic Voltage 
Regulation, AVR) อย่างไรก็ตามอุปกรณ์ PSS ต้อง
ผ่านการตัง้ค่าพารามเิตอร์ทีเ่หมาะสมในการช่วยลด
การเกิด Oscillation ด้วย จึงจะใช้การได้ดี

EGAT maintenance engineer Suwat Tiwacharakorn, a member 
of the power system oscillation trouble-shooting team, explained 
the interconnection of transmission lines over a long distance, such 
as those between the northern region and the central plains, and 
the central region with the south, tends to naturally cause power 
oscillation.

It can lead to the loss of stability in the power system and 
eventually cause a blackout which can be detrimental to economy.

Studies found frequent occurrence of power system 
oscillatioand took place in the South where generating capacities 
were insufficient, requiring power deliveries from the central region 
over a 600-kilometre distance.

Theoretically, the power oscillation problem can be dealt with 
by building more power plants near the consuming areas or 
constructing additional transmission lines to increase the power 
deliverability.

However, what can be done in parallel is a modification of 
Power System Stabilizer that is mated to the Automatic Voltage 
Regulator (AVR) - an effective and low-cost solution to the problem.
PSS performance test

The works require a process development and software which 
can quickly find precise parameters to reduce the oscillation.  

Such tasks can now be carried out by EGAT staff, rather than 
relying on foreign experts who performed costly and sophisticated 
modelling for EGAT as in the past.

The innovation has enabled EGAT to solve the problem precisely 
and quickly by itself.
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ผลการทดสอบ PSS Performance 

หลังการปรับปรุง PSS

ผลงานนีเ้ป็นเทคนคิในการปรบัแต่งอปุกรณ์ช่วยลดการแกว่งของก�าลงั
ไฟฟ้า (PSS) ให้มปีระสทิธภิาพสงูสดุ ซึง่สามารถปรบัแต่งได้ด้วยตนเอง ไม่
ต้องพึ่งพาผู้เช่ียวชาญจากต่างประเทศ ด้วยการพัฒนากระบวนการและ 
คิดค้นซอฟท์แวร์ในการหาค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมได้อย่างรวดเร็วและ
แม่นย�า โดยในอดีต กฟผ. จ�าเป็นต้องจ้างผู้เช่ียวชาญจากต่างประเทศ 
ท�าการศึกษา และวิเคราะห์ระบบ (PSS Study) เพื่อท�าการหาค่า
พารามิเตอร์ที่เหมาะสมให้แก่อุปกรณ์ PSS ด้วยเทคนิคการสร้างแบบ
จ�าลองต่าง ๆ อย่างไรก็ตามความแม่นย�าขึ้นอยู่กับความถูกต้องของการ
จ�าลองซึ่งมีความซับซ้อน และมีค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการ ซึ่งหลังจากที่
ได้ใช้งานนวัตกรรมทีค่ดิค้นขึน้ ท�าให้สามารถแก้ปัญหาได้อย่างแม่นย�าและ
รวดเร็ว ได้ด้วยตนเอง

นวัตกรรมของคนไทย เพื่อคนไทย มีระบบไฟฟ้ามั่นคง

จากเทคนิคการปรับแต่งอุปกรณ์จนสามารถหาค่าความเหมาะสมใน
การลดการแกว่งของกระแสไฟฟ้าได้อย่างแม่นย�าและรวดเร็ว ช่วยเพิ่ม
ความมั่นคงให้กับระบบไฟฟ้าของประเทศ และลดความเสี่ยงในการเกิด
ไฟฟ้าดบัเป็นวงกว้างได้ ซึง่จากข้อมลูในปี 2556 ประเทศไทยสญูเสยีมลูค่า
ทางเศรษฐกจิประมาณ 500 ล้านบาท จากการเกิดไฟฟ้าดบัในพืน้ทีภ่าคใต้  
รวมทั้งไม่เสียโอกาสในการจ่ายไฟ เนื่องจากเมื่อเกิด Power Oscillation 

Data in 2013 showed the economic cost incurred by the power oscillation in the South amounted to 500 million baht, 
excluding the loss of opportunity in power dispatching for EGAT.

The benefits of reducing power oscillation are not confined to EGAT but other private power producers whose trans-
mission system is linked with EGAT’s grid, resulting in overall strength of power supply security.

The solution to power system oscillation is indeed an achievement for the EGAT maintenance team to get the gold 
medal and special award from the 46th International Exhibition of Inventions of Geneva held on April 11-15, 2018.

It also won an outstanding innovation award from the State Enterprise Policy Office at the 2018 SOE Awards.

ศนูย์ควบคมุจ�าเป็นต้องลดก�าลงัผลติในสายส่งลง หรอืปลดเครือ่งออกจาก
ระบบ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นวงกว้าง

นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มองค์ความรู้ให้กับหน่วยงาน สามารถพึ่งพา
ตนเองได้ ไม่ต้องเสยีค่าใช้จ่ายหลายล้านบาทในการจ้างผู้เชีย่วชาญจากต่าง
ชาติ และยังสามารถขยายผลไปยังหน่วยงานอื่น ๆ ในระบบไฟฟ้า เพราะ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระบบไฟฟ้าไม่ได้มีเพียงแค่ กฟผ. เท่านั้น แต่ยังมี
โรงไฟฟ้าของเอกชน ระบบส่งจ่ายไฟฟ้าของหน่วยงานอืน่ ๆ  มกีารเชือ่มต่อ
ไฟฟ้าจากต่างประเทศ ดังนั้น เมื่อผู้เกี่ยวข้องในระบบไฟฟ้าทุกหน่วยงาน
สามารถท�าให้กระแสไฟฟ้ามเีสถยีรภาพทีด่ ีจะท�าให้ระบบไฟฟ้าทีเ่กาะอยู่
ร่วมกันทั้งหมดมีความแข็งแกร่งขึ้นในภาพรวมด้วย

เม่ือเดือนเมษายน 2561 ที่ผ่านมา “ผลงานการแก้ปัญหา Power 
System Oscillation ในระบบไฟฟ้า ด้วยเทคนิคการท�า PSS Tuning 
แบบ Frequency Injection จากฝ่ายบ�ารุงรักษาไฟฟ้า กฟผ.” เป็นอีก
หนึ่งผลงานชิ้นโบแดง ที่ไปคว้ารางวัลเหรียญทอง และรางวัลพิเศษจาก
ประเทศจีน ในการประกวดและจัดแสดงผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และ
นวัตกรรมในเวทีนานาชาติ “46th International Exhibition of 
Inventions of Geneva” ระหว่างวันที่ 11 - 15 เมษายน 2561 ณ กรุง
เจนีวา สมาพันธรัฐสวิส และความภาคภูมิใจล่าสุดในการคว้ารางวัล
นวตักรรมดเีด่น จากงานมอบรางวลัรฐัวสิาหกจิดเีด่น (SOE Award) ประจ�า
ปี 2561 ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวง
การคลัง
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หลังขุนเขารูปหัวใจที่ตั้งตระหง่านอยู่กลาง

สวนผลไม้นานาชนิด และโฮมสเตย์หลายสิบ

หลัง เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของ

ชมุชนเขาเทพพิทกัษ์ อ�าเภอบ้านตาขุน จังหวดั

สรุาษฎร์ธาน ี พ้ืนทีท้่ายน�า้ของเข่ือนเชีย่วหลาน 

หรือที่รู ้ จักกันในชื่ออย่างเป ็นทางการว่า 

“เ ข่ือนรัชชประภา” ซ่ึงมีสถานที่ ดึงดูด 

นักท่องเที่ยวอย่าง “กุ ้ยหลินเมืองไทย” 

แลนด์มาร์คส�าคัญที่ผู้คนจากทั่วโลกมุ่งหน้า

เดินทางมาสัมผัสความสวยงามตลอดทั้งปี 

ท�าให้ขุนเขารูปร่างแปลกตาที่เคยหลบซ่อนอยู่

ในม่านเมฆ กลับกลายเป็นที่รู้จักมากข้ึน รวม

ทั้งท�าให ้ประตูบ ้านของพ่ีน ้องชาวอ�าเภอ

บ้านตาขุนเปิดกว้างมากข้ึนด้วย ยิ่งไปกว่านั้น 

ยังได้ค ้นพบสิ่งมีค ่าที่ซ ่อนตัวอยู ่ ใกล้กับ

ขุนเขารูปหัวใจแห่งนี้ นั่นคือ “ทองค�าสีแดง”

ทองค�ำ“สีแดง”
ขุมทรัพย์แหล่งใหม่แห่งอ�ำเภอบ้ำนตำขุน
เร่ือง : ศุทรำ พลำ¸ิปกรกำร / By : Suttara Palathipkornkan



สวนต้นยางพาราและพืชพรรณเขียว
ชอุ่มริมสองฟากฝั่งตลอดถนนลูกรังก�าลังน�าทาง
เราไปพบกบัแหล่งผลติ “ทองค�าสีแดง” ความลับ 
ที่ชวนสงสัย จนต้องออกเดินทางมาดูให้เห็น 
กับตา จุดหมายปลายทางของเราวันนี้ ตั้งอยู่
ท่ามกลางสวนผลไม้พื้นเมือง สวนยางพารา 
และสวนปาล์มของชาวบ้านชุมชนเขาชิงชัน 
อ�าเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี หลังจาก
ขับรถเข้ามาจากปากทางไม่ไกลนัก เราก็พบกับ
กระท่อมหลังน้อย และโรงเรือนสองสามหลังตั้ง
เยื้องอยู่ใกล้ ๆ กัน ลึกเข้าไปไม่กี่สิบเมตรมีบ้าน
หลังหนึ่งตั้งอยู่ พื้นที่ข้าง ๆ คือสวนยางพารา
และต้นปาล์มน�้ามันที่พบเห็นมาตลอดทาง มี 
เจ้าหน้าที่พิเศษออกมาให้การต้อนรับ คือแม่ไก่
และฝูงลูกเจ๊ียบห ้าหกตัวที่ รีบเดินออกมา
ทักทายอย่างขะมักเขม้น

 เพียงอึดใจเดียว เจ้าของบ้านตัวจริงก็ออก
มาต้อนรับอย่างเป็นทางการ ชายผิวเข้ม รูปร่าง
สนัทดั แววตาใจด ีนัน่คือ คณุลงุถวิล แพทย์อนิทร์ 
ทีส่่งยิม้ทกัทายและรบัไหว้อย่างเป็นมติร ลงุถวลิ
เป็นประธานวิสาหกิจชุมชนเขาชิงชัน เป็นผู ้
บกุเบกิและน�าการเพาะพนัธุเ์หด็หลินจอืแดงเข้า
มาในชุมชนเป็นคนแรก ลุงถวิลเล่าให้ฟังว่า บ้าน
ของคุณลุงเป็นที่ตั้งของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเขา
ชงิชัน แหล่งเรยีนรูด้้านการเพาะพนัธุเ์หด็หลนิจอื
แดง หรอืทีค่ณุลงุเรยีกตดิปากว่า “ทองค�าสแีดง” 
สิ่งที่เราเดินทางมาค้นหาและท�าความรู้จักกันใน
วันนี้ รวมทั้งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เห็ดต่าง ๆ อีก
หลายชนดิ ทัง้เหด็นางฟ้าภฎูาน เหด็แครงฮงัการี 
และเห็ดหูหนูอีกด้วย 

Red Gold: 
A new-found 
treasure at 
Ban Ta Khun
Behind the heart - shaped 

mountains that stand eminently 

in the middle of orchards and 

scores of homestay houses 

lies the eco-tourism hot spot 

of Ban Khao Thep Phithak 

Community.

Located in Ban Ta Khun District of Surat 
Thani Province and in the downstream 
of Rajjaprabha Dam, or Chiew Lan Dam, 
the area is dubbed “Guilin of Thailand” 
which attracts visitors from around the 
world for its beautiful karst mountains 
all year - round.

As the scenic spot, which once 
hidden in the clouds, is opened up, so 
is the door of Ban Ta Khun Community.

What is more is the discovery of a  
treasure near these heart - shaped 
mountains -- the “Red Gold.”

The laterite road, lined with rubber 
trees and lush flora, is leading us to 
where this mysterious “Red Gold” is 
produced.

Its home lies in the middle of local 
fruit orchards, rubber tree and palm oil 
plantations of Ching Chan Community 
in Ban Ta Khun.

A short drive from the entrance of 
the main road brings us to a small hut 
with a few small buildings located nearby. 

Tens of meters further down, there 
is a house with rubber and palm oil 
plantations on its side.

We are enthusiastically greeted by 
special officials - a hen and six chicks.
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โชคดมีากทีว่นันัน้เป็นจงัหวะครบรอบทีเ่หด็
หลนิจอืแดงก�าลงับานใกล้เวลาเกบ็เกีย่วพอด ีเรา
จึงได้เห็นภาพของดอกเห็ดหลินจือสีทองอม
น�้าตาลอร่ามในกระท่อมหลังน้อยที่เราเดินผ่าน
มาตอนแรก ทีซ่่อนของเหล่าทองค�าสแีดง ซึง่เป็น
สถานท่ีเพาะพันธุ์เห็ดหลินจือแดงเกือบหน่ึงพัน
ก้อน ของดขีองกลุ่มวิสาหกิจชมุชนเขาชงิชนั และ
เหตผุลทีท่�าให้เห็ดหลนิจอืแดงถูกเรยีกว่า ทองค�า
สีแดงนั้น คุณลุงอธิบายว่า เพราะราคาขายต่อ
หนึ่งกิโลกรัมตากแห้งของเห็ดหลินจือแดงสูงถึง
สองพันบาท (เห็ดสด 4 กก. เท่ากับ 1. กก. แห้ง) 
รวมทั้งสรรพคุณทางยาที่ มีประโยชน์หลาย
ประการ ทั้งขับสารพิษออกจากร่างกาย ชะลอ
ความแก่ ช่วยกระตุ้นระบบขับถ่าย ลดไขมันใน

เส้นเลือด เสริมระบบภูมิคุ้มกัน และอื่น ๆ อีก
หลายอย่าง ถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่ตลาดมีความ
ต้องการสูง สามารถแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่าได้
หลายรูปแบบ จงึเป็นทีม่าของฉายา ‘ทองค�าสแีดง’ 

ลงุถวลิเล่าย้อนถงึอดตีว่า ลงุหนัมาเพาะพนัธุ์
เห็ด หลังจากที่บังเอิญเห็นก้อนเชื้อเห็ดครั้งแรก 
รู้สึกว่าน่าสนใจ อยากท�า เลยลองหาอุปกรณ์มา
ลองท�าดู โดยเลือกเพาะพันธุ์เห็ดนางฟ้าภูฎาน

เป็นชนิดแรก เพราะช่วงนั้นเป็นที่ต้องการของ
ตลาด และยงัไม่ค่อยมคีนท�า พยายามลองผดิลอง
ถกูอยูค่นเดยีว ขาดทุนไปหลายพนับาท ใคร ๆ  ก็
บอกว่าจะท�าไปท�าไม แต่ลุงก็ยังท�าเรื่อยมาจน
ครบ 2 ปี ลุงสามารถส่งเห็ดขายและมีก�าไรเพิ่ม
ขึ้นเร่ือย ๆ จึงยึดเป็นอาชีพหลักต้ังแต่น้ันมา
มากกว่า 7 ปีแล้ว ปัจจุบันได้เริ่มเพาะพันธุ์เห็ด
หลินจือแดงมาเกือบ 2 ปี พร้อม ๆ  กับที่ได้จัดตั้ง
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กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเขาชิงชัน จากเดิมมีสมาชิก
เพียง 7 คน ปัจจุบันมมีากกว่า 20 คนแล้ว สมาชกิ
ทุกคนมีอาชีพและรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการเพาะ
พันธุ์เห็ดและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากของดีภายใน
ชุมชน ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ดี กินดี และ
ยิ้มได้กว้างมากขึ้นกว่าที่ผ่านมา

หากถามว่าวนันีป้ระสบความส�าเรจ็แล้วหรอื
ยัง ลุงถวิลคิดว่า ตัวเองประสบความส�าเร็จใน
ระดับหนึ่งแล้ว แม้ระหว่างทางท่ีผ่านมามันอาจ
ไม่ได้ง่ายนกั แต่กไ็ม่ยากเกินความพยายามของเรา 
สิง่ทีส่�าคญัทีส่ดุ คอื ความตัง้ใจทีแ่น่วแน่ บวกกับ
การมีเพื่อนที่ดีคอยสนับสนุนเรา ซึ่งอาจมีจุดเริ่ม
ต้นจากภาระหน้าที่ที่ต้องท�า แต่หลังจากนั้น คือ 
ความหวงัดีระหว่างเพือ่นหรอืพีน้่อง เพราะเพือ่น
ทีเ่ข้ามาสนบัสนนุลงุถวลิและกลุม่วสิาหกิจชุมชน
เขาชงิชนั คอื พีศ่กัดิ ์พีเ่ทพ น้องแต๋ว น้องติก๊ และ
อีกหลายคน ซึ่งทุกคนล้วนเป็นเจ้าหน้าที่ของ
เขื่อนรัชชประภา การไฟฟ้าฝ ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย หรือ กฟผ. เพื่อนบ้านใกล้เคียง ซึ่ง
มีจุดเริ่มต้นเมื่อปี 2558 จากการเข้ามาพูดคุย 
เพื่อส�ารวจความต้องการด้านต่าง ๆ ของชุมชน 
ว่าต้องการการสนับสนุนในด้านใดบ้าง เพราะ
เป็นนโยบายของ กฟผ.

A moment later, the real house 
owner, a tanned moderate - sized man 
with kind-looking, comes to greet us.

Tawin Pat - in is the chairman of 
Khao Ching Chun Communal Enterprise 
who introduced Lingzhi (Ganoderma 
Lucidum) mushroom farming to the 
community.

His residence houses the Khao 
Ching Chun Communal Enterprise and 
has also become the learning center 
for Lingzhi which he always terms as 
“Red Gold.”

This is not the place for Lingzhi 
cultivation but other fungi like Bhutan 
Fairy, Hungary Chizophyllum Commune 
and Jew’s ears (Uricularia Auricula-
judae) as well.

Fortunately, our visit coincided with 
blossoming of Lingzhi in the mixed hue 
of gold and brown hidden right inside 
the small hut we walked passed 
through in the beginning.

There are nearly 1,000 Lingzhi 
mushroom composts in this hut.

But why calling it as “Red Gold” 
one may ask. Uncle Tawin explains that 
one kilogram of dried Lingzhi (derived 
from 4 kgs of fresh mushroom) can be 
sold for nearly 2,000 baht – a relative 
high value as gold.

Lingzhi has medicinal values for 
detoxification, anti - ageing, promoting 
excretory system, reducing cholesterol, 

enhancing immune system and other 
benefits.

It is an economic crop with strong 
market demand and can be processed 
into various value-added products, he 
notes.

Uncle Tawin became a mushroom 
farmer out of his initial interest arising 
from seeing the fungus composts.

He recalls: “I started out with 
Bhutan Fairy mushrooms because there 
was a market demand for it, and there 
were not a lot of farmers around.” 

“It was a trial - and - error process 
with thousands of baht lost, and people 
questioned this undertaking.

“But I persisted for two years and 
was able to gradually increase 
production and profitability.

“I have fully adopted mushroom 
farming as my career for seven years 
now.”

Uncle Tawin has been involved in 
Lingzhi farming business for nearly two 
years as he founded the Ching Chun 
Communa l  En t e rp r i s e  whose 
membership has grown from seven to 
more than 20.

All members have engaged in 
mushroom farming and processed 
them into products which are among 
the best locally - produced offerings of 
the district.
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ไม่ว่าหน่วยงานของ กฟผ. จะไปตัง้อยูท่ีใ่ด ชมุชน
รอบบ้านของเราจะต้องอยู่ดี มีสุขเสมอ ซึ่งกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนเขาชิงชัน เป็นหนึ่งในอีกหลาย
โครงการที่ กฟผ. ได้เข้าไปสนับสนุนเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของชุมชน

กว่า 2 ปีแล้วที่ กฟผ. ได้เข้ามาสนับสนุน 
กลุ ่มวิสาหกิจชุมชนเขาชิงชัน ทั้งในด้านการ
สนับสนุนความรู้ มีการจัดอบรมให้กับสมาชิก 
ของกลุ่มฯ ได้ไปศึกษาดูงานเรื่อง การเพาะพันธุ์
เห็ดชนิดต่าง ๆ จากฟาร์มที่มีความเชี่ยวชาญ
อย่างต่อเนือ่ง เพือ่พฒันาองค์ความรูใ้ห้แก่ชมุชน 
รวมทั้งได้สนับสนุนการก่อสร้างโรงเรือนส�าหรับ
พักเชื้อเห็ดกับชุมชน อุปกรณ์และเครื่องจักรใน
การเพาะพนัธ์ุเห็ดท่ีทางกลุม่ฯ ต้องการ ได้แก่ เตา

นึง่ก้อนเชือ้เหด็ หม้อนึง่ความดัน และห้องเขีย่เชือ้
เห็ด ซ่ึงสามารถช่วยให้กลุ่มวิสาหกิจเขาชิงชันมี
ความเข้มแขง็มากยิง่ขึน้ พึง่พาตนเองได้อย่างเตม็ที่  
อย่างเช่นทุกวันนี้ ทางกลุ่มฯ สามารถผลิตก้อน
เชื้อเห็ดเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมถึง 2 เท่า จากผลิต
ได้วันละไม่กี่ร้อยก้อน เป็นชั่วโมงละ 500 ก้อน 
ช่วยลดเวลา ลดขัน้ตอน และลดก�าลงัคนได้อย่าง
เห็นได้ชัด ช่วยให้กลุ่มฯ สามารถผลิตก้อนเชื้อ
เห็ดแจกจ่ายให้แก่สมาชิก และแบ่งขายให้แก่
ลูกค้า ท�าให้กลุ่มฯ ผลิตเห็ดได้เพียงพอต่อความ
ต้องการของตลาด สร้างก�าไรและรายได้ให้กับ
สมาชิกมากขึ้น 

ส�าหรับอาคารโรงเรือนพักเชื้อเห็ดที่ กฟผ. 
สนับสนุน ได้ใช้เป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน มี

การจัดอบรมและส่งต่อความรู้ให้แก่ผู ้ท่ีสนใจ 
เข้ามาศึกษาดูงาน ท�าให้ลุงถวิลและกลุ่มฯ ได้
ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเพาะพันธุ์เห็ดท่ี 
ได้รับให้แก่ผู้อื่นต่อไป เพราะทางกลุ่มฯ เช่ือว่า 
“ความรู้เป็นสิ่งที่มีค่ามากกว่าเงินทอง ความรู้
ไม่มวีนัสิน้สดุ ความรูช่้วยสร้างโอกาส สร้างอาชพี 
และสร้างคณุภาพชวีติทีด่ขึีน้ให้แก่ผูอ้ืน่อกีด้วย”

ตลอดระยะเวลา 31 ปีที่ผ่านมา เขื่อนรัชช-
ประภา กฟผ. เป็นมากกว่าหน่วยงานรัฐ แต่เป็น
เพือ่นบ้านและเพือ่นแท้ท่ีไม่เคยทิง้กนั คอยให้ค�า
ปรกึษาและสนบัสนนุชมุชนชาวอ�าเภอบ้านตาขนุ
เป็นอย่างดี ไม่ใช่เฉพาะกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเขา
ชิงชันเท่านั้น กฟผ. ยังได้สนับสนุนชุนชนรอบ
เขื่อน ทั้งบ้าน วัด โรงเรียน ไม่ว่าจะเรื่องเล็กหรือ
ใหญ่ ง่ายหรอืยาก เรากพ็ยายามเดนิเคยีงข้างกนั
และกนัไป ซึง่ความส�าเรจ็ของกลุม่วสิาหกจิชมุชน
เขาชิงชันในวันนี้ แน่นอนว่า กฟผ. เป็นส่วนหนึ่ง
ของความส�าเร็จเช่นกัน

“ทุกวันนี้ลุงและเพ่ือนสมาชิกท�างานกันอยู่
ที่บ้าน ไม่ต้องออกไปท�างานในตัวเมือง มีอาชีพ
ที่สร ้างรายได ้เ พ่ิมขึ้นจากเดิมเกือบเท ่าตัว 
ครอบครัวอบอุ่น มีความสุขในทุก ๆ วัน ส�าหรับ
ลุง เห็ดกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต เปรียบ
เสมือนเพ่ือนรัก ซ่ึงลุงต้องคอยดูแลเอาใจใส่ 
ป้องกนัเหด็จากแมลงและเช้ือรา วันไหนดอกเหด็
บานเยอะ ลงุกภ็มูใิจมาก แต่วนัไหนทีบ่านน้อยก็



Uncle Tawin would describe his 
business undertaking as a success to a 
certain extent.

“There were obstacles but could be 
overcome if there was a determination 
plus supports from friends and families,” 
he states.

His supporters like Pi Sak, Pi Thep, 
Nong Taew and Nong Tik are staff of 
Rajjaprabha Dam which is part of the 
Electricity Generating Authority of Thailand 
(EGAT).

The result we saw today started in 
2015 when EGAT commenced the 
dialogues with the Khao Ching Chun 
community about helps and supports 
which the utility can provide as part of 
EGAT’s policy to take care of the well - 
being of communities in the vicinity of its 
operating units.

For over two years, EGAT has provided 
a diverse support to Ching Chun Communal 
Enterprise’s pursuit of mushroom farming.

Coaching and educational field trips 
were organised for its members, while 
mushroom breeding house was built, and 
related machinery and equipment were 
made available to them.

Among them are mushroom compost 
steamers and pressure cookers, as well 
as mushroom picker room.

Today Ching Chun Communal 
Enterprise has become stronger and fully 
independent with product ion of 
mushroom composts doubled to 500 
pieces an hour in a streamlined process 
that requires less manpower and time.

There is enough mushroom compost 
for the enterprise’s members and for 
sales.

Meanwhile, the EGAT - supported 
mushroom breeding house has become 
a training center not only for the 
community but other interested parties.

“Our group believes that knowledge 
is more valuable than money because it 
helps create career and raises the quality 
of life,” he adds.

“Over the past 31 years, Rajjaprabha 
Dam is more than a state agency, a truly 
good neighbour and friend who proves 
good support to Ban Ta Khun both in 
small and big matters, easy or difficult 
issues. EGAT is part of the enterprise’s 
success.”

Uncle Tawin and enterprise members 
no longer need to leave home to work 
but have a secure job which earns them 
twice as much than before.

For Uncle Tawin, mushrooms are part 
of his life which he loves to care for.

“I don’t need to go to the heaven to 
see the fairy (referring to the Bhutan Fairy 
mushroom), nor I need to be a millionaire 
to hold gold (referring to “Red Gold,)” he 
quips.

This is a testimony of EGAT’s care of 
communities in the neighbourhood of 
operating units and standing side by side 
with them.

Throughout its 50 years of existence, 
EGAT has dedicated not only in creating 
energy security for the country but has 
gone beyond the bounds of duty to create 
the happiness of Thai people.

ไม่เป็นไร แค่ได้ดูแลและเห็นเห็ดออกดอก
บานในทกุ ๆ  วนั กม็คีวามสขุแล้ว ลงุไม่ต้อง
ไปสวรรค์ก็เจอกบั (เหด็) นางฟ้า ไม่ต้องเป็น
เศรษฐีก็ได้จับทองค�าทุกวัน” ลุงถวิลเล่าไป
หัวเราะไปอย่างภาคภูมิใจ

นี่คือส่ิงท่ีพิสูจน์ให้เห็นว่า กฟผ. ใส่ใจ
ดูแลและอยู่เคียงข้างชุมชน ร่วมกันพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นไปพร้อม ๆ กัน ตลอด 
50 ปีทีผ่่านมา กฟผ. ไม่เพยีงแต่มุง่มัน่สร้าง
ความมั่นคงในระบบไฟฟ้าของประเทศ
อย่างเต็มที่เท่านั้น … แต่ยังคงอาสาลงมือ
ท�าในสิ่งที่มากกว่าหน้าที่ เพื่อความสุขของ
คนไทยทุกคน
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จบ 40 ปีแห่งความแร้นแค้น
ขาดแคลนน�้าของชาวบ้านห้วยยาง 

สู่การสร้างคุณภาพชีวิต  
สร้างพลังชุมชน บทส�าเร็จแห่ง
ความภาคภูมิใจของ กฟผ.
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It was a tale related by the elderly to 
the younger generations to illustrate what 
they went through to deal with the drought 
that persisted for a long time.

  That is in sharp contrast with today as 
every house in the village has running water. 
The turn of a knob instantly releases clean 
water that is sufficient to their daily 
consumption.

That is an improvement in the quality 
of life for Huay Yang villagers who are 
thankful to the Electricity Generating 
Authority of Thailand (EGAT) for meeting 
their need.

ภาพชาวบ้านกว่า 200 ครอบครัวของบ้านห้วยยาง จังหวัดขอนแก่น ในยามหน้า

แล้งที่ต้องพากันเข็นรถใส่ถังน�้าขนาดสิบลิตร เพื่อไปขนน�้าที่ล�าห้วยยางซ่ึงห่างจาก

หมู่บ้านไปหลายกิโลเมตร เพื่อกลับมาใช้สอยในครัวเรือนกันวันละ 6-7 เที่ยว

อย่างล�าบากยากเข็ญ คงเป็นเพียงอดีตที่เล่าขานสู่รุ ่นลูกรุ ่นหลานให้ได้ฟังว่า

บรรดารุ่นปู ่ย่าตายายมาจนถึงพ่อแม่เจอปัญหาขาดแคลนน�้าขนาดไหนมาแล้ว  

เพราะวันนี้บ้านทุกหลังของที่นี่แค่เปิดก๊อกน�้าก็มี น�้ากิน น�้าใช้ กันอย่างเพียงพอ 

ชาวบ้านอยู่ดี กินดี เต็มไปด้วยรอยยิ้มพร้อมเสียง “ขอบคุณ...กฟผ.” จาก 

ทุกครัวเรือน

The sight of more than 200 villagers of Ban Huay Yang, Khon 

Kaen Province, pushing carts laden with 10-liter tanks to scoop 

up water from a brook several kilometers away, 6-7 times a day, 

for household use had long gone.

EGAT IS INSTRUMENTAL IN  
BRINGING NEW LIFE TO 
DROUGHT - HIT KHON KAEN 
VILLAGERS
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2557: สร้างความส�าเร็จเกินคาดหมาย

จากการผนัน�า้จากล�าห้วยยางสูอ่่างเกบ็น�า้

หนองแสง

ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2557 คือวันแห่ง
ชัยชนะของชาวบ้านห้วยยางที่สามารถจบสิ้น
ปัญหาขาดแคลนน�้ากินน�้าใช้และเป็นวันแห่งความ
ส�าเร็จของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  
(กฟผ.) ที่สามารถร่วมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีมาสู่
ชุมชน ทว่าหากย้อนเวลาก่อนหน้าความส�าเร็จนี้ ดู
เหมือนว่าปัญหาและอุปสรรคเกิดขึ้นมากมายกับ
ทุกฝ่ายและทุกเครือข่าย

เริ่มจากฟากฝั่ง กฟผ. ไม่ง่ายเลยกับการจะให้
ชาวบ้านเปิดใจรับความช่วยเหลือครั้งนี้ เพราะ
ปัญหาขาดแคลนน�้าท่ีเรื้อรังมาถึง 40 ปี ดังที ่
คุณพิชัย มุมทอง วิศวกรระดับ 10 ฝ่ายปฏิบัติการ
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื กฟผ. ผูร่้วมลงพืน้ทีต่ัง้แต่
เร่ิมต้นโครงการจนถงึวนันีไ้ด้เล่าว่า “เป็นความยาก
ล�าบากของทมี กฟผ. ในตอนนัน้มาก เพราะชาวบ้าน
ต่างยังไม่ไว้ใจเราเลย คิดว่า กฟผ. จะจริงใจเข้ามา
ช่วยอย่างจรงิจงัจรงิ ๆ  เหรอ? ตอนนัน้พวกเราเรยีก
ว่าเข้ามากินนอนในพ้ืนที่ ท�าความเข้าใจปัญหา
อย่างลึกซึ้ง สร้างความสัมพันธ์ และสร้างความไว้
เนื้อเชื่อใจ” และแล้วก�าแพงของความไม่ไว้ใจของ
ชาวบ้านห้วยยางก็พังทลายลง กลายเป็นมีความ
สัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันและกันตลอดมา

CHRONOLOGY

2014: Successful water 
diversion from Huay 
Yang Brook to Nong 
Saeng Reservoir

May 24, 2014 marked the end of 
water scarcity for Ban Huay Yang villagers 
and a victory day for EGAT in successfully 
tackling the woes which had plagued 
the communities for 40 years.

It was not easy to get villagers to 
accept the assistance to solve their 
problems in the first place.

Mr. Pichai Mumthong, Engineer Level 
10 at EGAT’s Northeastern Region 
Operations Division and who was 
involved in the project from the 
beginning, said there was a sense of 
distrust among villagers whether EGAT 
was sincere in seriously helping out.

“We literally camped out over the 
area, trying to deeply understand the 
problems and creating trust among them.

“We eventually managed to destroy 
the fortress of distrust and replace good 
relationship ever since.”

 

ส่วนผู้ใหญ่ชาติ (คุณธนชาต ดานุวงศ์ไพศาล 
ผู้ใหญ่บ้านห้วยยางสะอาด) ตัวแทนชาวบ้านห้วย
ยางบอกว่า “แรก ๆ  ชาวบ้านบางคนพดูกนัหนกัถงึ
ขั้นว่า  ‘อย่าเป็นคนใจง่าย อย่าเชื่อคนง่าย’ กว่าจะ
เข้าใจกันระหว่างชาวบ้านกับ กฟผ. กว่าจะประชุม
ร่วมกันวางแผน ผ่านความรู้และความเชี่ยวชาญ
จาก กฟผ. ผสมผสานภมูปัิญญาชาวบ้านต่าง ๆ   จน
ทกุอย่างพร้อมด�าเนนิการใช้เวลาประมาณ 6 เดอืน
ครับ แต่ลงมือก่อสร้างกันแค่ 6 วัน ซึ่งเป็น 6 วันที่
ทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันที่สุด โดยขุดแนววางท่อ
ยาว 796 เมตร เก็บน�้าในอ่างเก็บน�้าหนองแสงได้
ถงึ 90,000 ลกูบาศก์เมตร (ลบ.ม.) ซึง่เกนิคาดหมาย
ที่คาดการณ์กันไว้เพียง 35,000 ลบ.ม.” 
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Mr. Thanachat Danuwongpaisan, the 
village headman of Ban Huay Yang Sa-ard, 
said some villagers warned themselves 
about being credulous.

“It took about six months in 
discussions between EGAT and villagers 
to forge an agreement and an 
implementation plan.

“The plan was executed in six days 
with villagers sparing no effort to bring 
it to a successful conclusion.”

According to Mr. Thanachart, the 
works involved laying a 796-meter water 
pipe and raising water holding volumes 
at Nong Sang Reservoir to 90,000 cubic 
meters which well exceeded the target 
of 35,000 cubic meters.

2015: Overcoming 
obstacles together

Mr. Surapol Nuengpakdi, the village 
headman of Ban Huy Yang Sri Vilai, said 
back in 1995 water from artesian well  
was the main source of drinking water 
supply, supplemented by rain water, for 
nearly 200 households.

Water for other usages was carried 
from Huay Yang Brook.

In 1997, a plumbing system was 
introduced to the community by 
drawing water from Nong Sang swamp,  

but the liquid was very turbid, and when 
the drought season came, the water ran 
out.

“We tried every mean to get the 
water run again but in vain,” he recalled.

“A water pipe built from the budget 
sourced from the Tambon Administrative 
Organization failed to function because 
the work did not comply with standards 
and natural water flow principle.

“The Department of Water Resources 
and the Royal Irrigation Department did 
come to help fixing the problems which 
only yielded temporary results.

“Nearly ten remedial works were 
carried out, but all failed to live up to 
the expectation. We ended up being left 
without water.”

The success of EGAT in addressing 
the villagers’ problem was based on 
relation, trust and knowledge and 
understanding on the way of life, the 
communities’ context, their problems, 
potential, possibilities and activities in 
tackling problematic issues.

In the process of creating mutual 
understanding, Mr. Pichai said EGAT 
offered villagers societal perspective 
with delicate implications which may 
not add up mathematically.

2558: สร้างความส�าเร็จชนะปัญหา 

และอุปสรรคร่วมกันระหว่างชาวบ้าน 

และ กฟผ.

ผู้ใหญ่บ้านห้วยยางศรีวิไล - คุณสุรพล เนื่อง
ภักดี เล่าย้อนเรื่องราวประมาณปี 2538 ชาวบ้าน
ห้วยยางตอนนั้นมีกันอยู่ประมาณเกือบ 200 ครัว
เรือน ต้องขุดบ่อใช้เป็นน�้าดื่มพอประทังไปปี ๆ ถึง
หน้าฝนก็จะรองรับน�้าฝนใส่ตุ่ม ใส่ถัง ส่วนน�้าใช้จะ
ใช้รถเข็นไปขนน�้าจากล�าห้วยยางมาที่หมู่บ้าน พอ
ปี 2540 เริม่มนี�า้ประปาใช้โดยดดูน�า้จากหนองแสง 
แต่น�า้กข็ุน่มาก และพอเข้าหน้าแล้งกจ็ะขาดแคลน
น�้า แม้ลงมือท�ากันสารพัดวิธีแต่ก็ไม่สามารถแก้ไข
ปัญหาวกิฤตขาดน�า้ได้ “องค์การบรหิารส่วนต�าบล 
(อบต.) ให้งบสร้างท่อส่งน�า้แต่ท�าเสรจ็กใ็ช้ไม่ได้ น�า้
ไม่ไหล เพราะกรรมวธิไีม่ได้มาตรฐานหรอืไม่ได้เป็น
ไปตามหลักการของน�้าไหลตามธรรมชาติ ทั้งกรม
ทรพัยากรน�า้ กรมชลประทาน กม็าช่วยกันครบั แต่
แก้ไขได้ชั่วคราว สุดท้ายหน้าแล้งพวกเราก็ขาดน�้า
เหมือนเดิม เกือบสิบโครงการที่ลงมือท�าแล้วไม่
ส�าเร็จ” 

เพราะการด�าเนินงานของ กฟผ. มุ่งเน้นความ
สัมพันธ์ ความไว้เนื้อเช่ือใจ ศึกษาและวิเคราะห์
ชุมชนอย่างลึกซึ้งเพ่ือทราบวิถีชีวิต บริบทชุมชน 
ปัญหาของชุมชน ศักยภาพ ความเป็นไปได้ และ
แนวโน้มกิจกรรมที่จะใช้แก้ปัญหา คุณพิชัยเล่าถึง
การปรับตัวและปรับความเข้าใจร่วมกันระหว่าง 
กฟผ. และชาวบ้านว่า “ส�าหรบั กฟผ. มุง่มัน่ในการ
ท�างานครัง้นี ้โดยเฉพาะมมุมองด้านสงัคมเราเข้าใจ
เรือ่งนีม้ากขึน้ เพราะสงัคมเป็นอะไรทีล่ะเอยีดอ่อน 
มวีฒันธรรมและความสัมพนัธ์หลายอย่าง บางเรือ่ง
หนึ่งบวกหนึ่งไม่ได้เท่ากับสอง แต่เมื่อเราเข้าใจ
อย่างลึกซึ้งการท�างานร่วมกันก็ไม่ยากเลยครับ” 

  | 4 1



ผูใ้หญ่บ้านได้เล่าถงึภาพทรงจ�าของบรรยากาศ
แห่งความส�าเร็จว่า “จ�าได้แม่นเลยครับ...วันน้ัน 
ชาวบ้านทกุคนพร้อมเจ้าหน้าทีทุ่กฝ่ายรวมถงึ กฟผ. 
ยืนลุ้นล้อมรอบท่อกัน พอเปิดวาล์วครั้งสุดท้าย 
โอ้โฮ! น�้าไหลเต็มท่ี ไม่มีรั่ว เฮ! กันทั้งหมู่บ้าน  
พ ่อทศที่ เคยเป ็นผู ้น� ามาก ่อนแกน่ีกระโดด 
ตัวลอยเลย ดีใจมาก แกพูดว่า...พวกเรารอดแล้ว”  

2559: สร้างความส�าเรจ็จากความร่วมมอื

ท�างานกับทุกเครือข่าย

ทมีงาน กฟผ. ได้ลงพืน้ท่ีทัง้พดูคยุและสอบถาม
ปัญหาอย่างรูล้กึรูจ้รงิกบัผูน้�าชาวบ้านและกลุม่ชาว
บ้าน “หน่ึง...พอเราได้แนวทางจากชาวบ้านก็เป็น
ขั้นตอนช่วยระดมทุน กฟผ. ไม่ได้เอาเงินมาให้ 
แนวทางคือให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมมากที่สุด ตอน

แรกที่ยังหาทุนไม่ได้ชาวบ้านจะออกทุนกันเอง
ครอบครัวละ 200 บาท แล้วกอ็อกแรง แต่หลงัจาก
คุยกับทาง อบต. ในฐานะที่ต้องดูแลพ้ืนที่ก็ได้ทุน
มาส่วนหนึง่ ของชาวบ้านอกีส่วนหนึง่ (ทนุชาวบ้าน
จากครอบครวัละ 200 บาท เหลอืครอบครวัละ 100 
บาท) และนั่นท�าให้ชาวบ้านทุกคนรู้สึกเหมือนเป็น
เจ้าของโครงการของเขาเอง มีส่วนร่วมด้วยตัวเอง 
พวกเขาหวงแหน ท�าให้พอมีปัญหาตรงไหนก็มา
ซ่อมและดูแลเป็นอย่างดี จากวันแรกที่เราร่วมกัน
แก้ปัญหาเรื่องน�้าได้ มันท�าให้การแก้ปัญหาชุมชน
อืน่กส็�าเรจ็ตามมา ดงัพระราชด�ารสัในหลวง รชักาล
ที ่9 ‘น�า้คอืชวีติ’ เมือ่น�า้อดุมสมบรูณ์กจ็ะมช่ีองทาง
ที่หน่ึง...สอง...สาม...สี่ ตามมาเลย” คุณพิชัย
ตวัแทนทมีงาน กฟผ.  เล่าต่อถงึการด�าเนนิงานร่วม
กันกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

2560: สร้างความส�าเร็จสู่วิถีชีวิต อยู่ดี

กินดี ของชาวบ้านบ้านห้วยยาง

เกือบ 40 ปีที่ชาวบ้านห้วยยางทุกชีวิตต้อง
ประสบกับปัญหาขาดแคลนน�้าอย่างหนักหน่วงใน
ทุกช่วงฤดูแล้ง และถึงแม้จะร่วมแรงร่วมใจแก้ไข
ปัญหาเรือ้รงันีก้นัตลอด 40 ปีไปด้วยแล้วก็ตาม ทว่า
ก็ท�าได้ชั่วครั้งคราวไม่สามารถแก้ไขได้อย่างยั่งยืน 
กระทั่ง กฟผ. เข้าไปเม่ือปลายปี 2556 ภายใต้
โครงการสือ่สารและสร้างเครอืข่ายชมุชนพึง่ตนเอง
พื้นที่ใกล้แนวสายส่งไฟฟ้าอย่างยั่งยืนท่ัวประเทศ 
ระยะเวลาไม่ถึงปีในความร่วมมือระหว่างชาวบ้าน
ห้วยยางและ  กฟผ. ความส�าเร็จก็เกิดขึ้นจากการ
สามารถผันน�้าจากล�าห้วยยางเข้าสู่หนองแสงซึ่ง
เป็นอ่างเก็บน�้าขนาดใหญ่พร้อมกักเก็บจนมีน�้า
ส�ารองเพยีงพอในฤดแูล้ง จากวนันัน้ถงึวนันีข้ณะที่
พื้นที่อื่นแล้งน�้า แต่ส�าหรับบ้านห้วยยางมีน�้ากิน 
น�า้ใช้จบปัญหาการขาดแคลนน�า้ตลอดไป อกีทัง้ยงั
ได้จดัตัง้กองทนุชุมชนดแูลอย่างเป็นระบบจนกลาย
เป็นชุมชนต้นแบบส่งต่อความรู้แก่พื้นที่อื่น ๆ 

นอกจากนี้ชาวบ้านต่อยอดโครงการด้วยการ
ปรับระบบนิเวศรอบอ่างเก็บน�้าหนองแสงท่ีมีการ
แบ่งพืน้ทีโ่ดยรอบให้แต่ละครอบครวัปรบัสภาพดนิ 
ปลกูพชืผกัสวนครวัแบบเกษตรอนิทรย์ีทีไ่ร้สารเคมี 
และแน่นอน...นอกจากผลิตผลที่ได้จะสร้างรายได้
ให้แต่ละครอบครัวแล้ว ระบบนิเวศโดยรอบของ
หนองแสงยังเต็มไปด้วยอุดมสมบูรณ์ทั้งต้นไม้และ
ความมีชีวิตชีวาของชาวบ้านแห่งนี้
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“ O n c e  w e  h a v e  p r o f o u n d 
understanding, working together is not 
difficult,” he said.

Mr. Thanachat recalled the day of 
success. “All villagers and EGAT staff 
circled the pipe, and when the valve 
was turned, the water came in full force. 
No leakage. 

“Everybody cheered. The former 
community leader Por Tod jumped up 
in joy, exclaiming we survive.”

2016: Cooperation 
with all stakeholders

House calls and frank discussions 
with leaders and members of the 
communities enabled EGAT team to go 
about addressing their needs and finding 
the best mean to accomplish the tasks.

EGAT did not hand out money to get 
the project off the ground but rather 
sought utmost participation from 
villagers themselves with each family 
contributing 200 baht and manpower.

However, the Tambon Administrative 
Organization later agreed to allocate a 
fund for the project thus halving the 
family’s contribution to 100 baht.

That arrangement gives villagers a 
sense of ownership and participation in 
the project which they care for.

Overcoming the water supply issues 
led to solving other communal issues 
as His Majesty the Late King Bhumibol 
once said “Water is Life,” - when water 

becomes abundant, it leads to solving 
problem number one, two, and three and 
on and on,” said Mr. Pichai.

2017: Improved 
wellbeing

The arrival of EGAT team under the 
communication and self - reliant community 
network along the transmission lines at Ban 
Huay Yang in 2013 created a cooperation 
that brought a good result in less than a 
year.

Water from Huay Yang Brook was drawn 
to Nong Sang Reservoir which kept enough 
water for use in the drought season.

A community fund was established to 
look after the project which has become a 
role model in other areas.

The community has also topped up the 
project by improving the ecology system 
around the Nong Sang Reservior by growing 
vegetables with organic chemical-free 
method which creates a source of revenue 
for them as well.

2018: An EGAT’s proud 
achievement and 
happier villagers

This is a project which makes EGAT 
proud and encourages it to do well with 
other undertakings.

The project won the 2018 SOE Award 
from the State Enterprise Policy Office in 
the context of driving the National 
Sustainable Strategy.

2561: สร้างความส�าเร็จอันภาคภูมิใจ

ของ กฟผ. น�าพาความสุขสู่ชุมชนบ้าน

ห้วยยาง

จากความส�าเรจ็ครัง้นีไ้ด้น�าไปสูค่วามภาคภมูใิจ
และก�าลังใจในการท�างานของชาว กฟผ. ในวนัที ่24  
สงิหาคม 2561 โครงการการสือ่สารและสร้างเครอื
ข่ายชมุชนพึง่ตนเองพืน้ทีใ่กล้แนวสายส่งอย่างยนืที่
บ้านห้วยยาง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น ได้คว้า
รางวัลด�าเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น 
จาก SOE Award หรืองานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจ
ดีเด ่น ของส�านักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวสิาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลงั นบัเป็นความ
ภาคภูมิใจในฐานะที่ กฟผ. เป็นรัฐวิสาหกิจไทยที่
ร่วมสนับสนุนการขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์ชาตอิย่าง
ยัง่ยนื รบัผดิชอบต่อสังคมเพื่อความสุขของคนไทย
ทุกคน
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เดินเครื่องเชิงพาณิชย์

การเร่ิมเดินเคร่ืองผลิตไฟฟ้า 

และจ่ายไฟฟ้าให้ผู ้ใช้ไฟฟ้า

Commercial 
Operation Date (COD)

marks the time of 

the commercial start-up 

of power plant and the 

commencement of power 

delivery to consumers.

ประสิทธิภาพการผลิต

ค่าประสิทธิภาพ โดยคิดจากสัดส่วน

ของพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จริง

ต่อพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้หาก

เดินเคร่ืองเต็มที่ 100% ตลอด 1 ปี

Plant Factor
tells the efficiency result 

based on the ratio of 

the actual electric output 

of a plant to its rated 

capacity over 

a 1-year period.

OCABULARYEGAT

ศัพท์น่ารู้ กฟผ.



ก�าลังผลิตติดตั้ง

คือ ก�าลังผลิตสูงสุดของโรงไฟฟ้าที่สามารถผลิตได้ตามที่ผู ้ผลิตระบุไว้หรือ

หลังจากการทดสอบเดินเคร่ืองคร้ังแรกภายหลังการก่อสร้างโรงไฟฟ้าแล้วเสร็จ

Installed Capacity
is the maximum generating capacity 

a power plant is designed to achieve or 

is rated after the plant’s first test run.

ก�าลังผลิตตามสัญญา

คือ ก�าลังผลิตของโรงไฟฟ้าที่ต้องรักษาไว้ซึ่งความสามารถ

ในการผลิตและส่งจ่ายให้ กฟผ. ตามสัญญา ณ จุดส่งมอบ

ตั้งแต่วันเร่ิมต้นซื้อขายไฟฟ้า ตลอดอายุสัญญา

หรืออายุโรงไฟฟ้า

Contractual Capacity
represents the generating capacity a power plant must sustain and  

be ready for dispatching to EGAT at a specific location throughout 

the contractual period or the operation life of a power plant.

ก�าลังผลิตพึ่งได้ของระบบ

คือ ก�าลังผลิตรวมของก�าลังผลิตสูงสุดแต่ละโรงไฟฟ้าตามความสามารถของ

โรงไฟฟ้าในขณะนั้น ภายใต้สภาพแวดล้อมที่จ�ากัด (เช่น โรงไฟฟ้าพลังน�้าก�าลังผลิต

สูงสุดจะแปรผันตามระดับน�้าในอ่างเก็บน�้า เป็นต้น ซึ่งอาจเท่ากับหรือน้อยกว่า

ก�าลังผลิตตามสัญญา

Dependable Capacity
stands for the combined maximum generating capacity of a power plant 

during specific operating environment. For instance, the peak generating 

capacity of a hydroelectric power plant can vary according 

to water levels of a reservoir and which may 

equal or less than the contractual capacity.

ก�าลังผลิตส�ารองพ่ึงได้ของระบบ

คือ ส่วนต่างระหว่าง ก�าลังผลิตพึ่งได้ของระบบกับ

ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด (PEAK) โดยต้องมีการ

วางแผนรองรับให้มีปริมาณมากเพียงพอตามปริมาณ

Reserve Margin ข้ันต�่า เพื่อให้สามารถจ่ายไฟฟ้า

ได้อย่างต่อเนื่อง ถึงแม้จะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดที่ส่ง

ผลกระทบต่อระบบไฟฟ้า เช่น การหยุดบ�ารุงรักษา

นอกแผนของโรงไฟฟ้า เป็นต้น

Dependable Reserve
is the difference between dependable capacity 

and peak electricity demand. The reserve must be 

sufficiently allocated with a margin to ensure the 

continuity of power supply even in the unexpected 

events which may affect the power system like an 

unplanned maintenance of a power plant.



ภาวะสมองเสื่อมนั้นเป็นอาการที่เกิดข้ึนจากความเสียหายที่เกิดจากสมอง อาจมีอาการมีปัญหากับความจ�า  
มีปัญหาเกี่ยวกับการพูด บุคลิกภาพเปลี่ยนไปในทางแย่ลง อารมณ์หดหู่ ซึ่งบางคนอาจจะคิดว่า อาการสมอง
เสื่อมมีแต่โรคอัลไซเมอร์ ซึ่งเป็นโรคที่เกิดขึ้นกับคนแก่เท่านั้น แต่อันที่จริง อาการสมองเสื่อมนั้นประกอบไป

ด้วยหลายโรค เช่น สมองเสื่อมจากหลอดเลือดอุดตัน สมองส่วนหน้าหรือส่วนขมับเสื่อม ฯลฯ 

กินอยู่อย่างไร...ห่างไกลสมองเสื่อม
HOW TO PREVENT DEMENTIA
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HOW 
TO PREVENT 

DEMENTIA
?

? ?
?

??

การลดความเสี่ยงการเป็นโรค โดยการควบคุมโรคอ้วน โรคความดันโลหิตสูง 
โรคเบาหวาน ภาวะไขมันในเลือดสูง ที่เป็นปัจจัยเสี่ยงส�าคัญต่อการเกิดโรคหัวใจและ
หลอดเลือด ซึ่งจะน�าไปสู่สภาวะสมองเสื่อมนั้นก็เป็นตัวช่วยอย่างดี และยังช่วยท�าให้
สุขภาพด้านอื่น ๆ ดีควบคู่ไปด้วย นอกจากนี้การกินอยู่ในชีิวิตประจ�าวันยังมีส่วนช่วย
ให้ห่างไกลโรคสมองเสื่อมได้ด้วย ดังนี้ 

• กินอาหารให้ครบ 3 มื้อต่อวัน ให้หลากหลายในสัดส่วนที่เหมาะสม และหมั่น
ดูแลน�้าหนักตัว 

• กินข้าวกล้องเป็นหลัก และกินธัญพืชไม่ขัดสี 
• กินผักให้มากและผลไม้ให้เหมาะสม เลือกกินผลไม้หวานน้อยเป็นประจ�า
• กนิปลา ไข่ เนือ้สตัว์ไม่ตดิมนั ถัว่และผลติภณัฑ์เป็นประจ�า วนัละ 6–8 ช้อนโต๊ะ
• ดื่มนมและผลิตภัณฑ์นมเป็นประจ�า วันละ 1–2 แก้ว 
• กินอาหาร ลด หวาน มัน เค็ม
• ดื่มน�้าสะอาด วันละ 8 แก้ว เลี่ยงเครื่องดื่มรสหวาน 
• กินอาหารสะอาด ปลอดภัย ล้างผักผลไม้ก่อนปรุงประกอบ 
• งดบุหรี่หรือลดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ 
• ออกก�าลังกายอย่างสม�่าเสมอ สัปดาห์ละ 3–5 ครั้ง ครั้งละ 30 นาที
• พบปะพูดคุย เข้าสังคม ท�าจิตใจให้ผ่องใส ไม่เครียด และหมั่นฝึกสมอง 
• นอนหลับอย่างมีคุณภาพ 7–9 ชั่วโมงต่อวัน

ที่มา: กลุ่มส่งเสริมโภชนาการผู้สูงอายุ ส�านักโภชนาการ กรมอนามัย http://nutrition.anamai.moph.go.th 
Source: Nutritional Health Promotion Section, Bureau of Nutrition, Department of Health http://nutrition.anamai.moph.go.th

Dementia is caused by brain damage. One would 

experience problems with memory, speech, 

negative shift in personality, and depression. Many 

might believe brain damage is only Alzheimer that 

affects only the elderly, but the truth is, dementia 

covers quite a great variety of symptoms; 

embolism or frontotemporal dementia, etc.

To reduce the risk of dementia and to remain healthy, preventing 
having high blood pressure, diabetes, hyperlipidaemia, obesity and the 
risk of developing is the key as these symptoms are the causes of 
cardiovascular desieases that could lead to dementia itself. 

• Have all your 3 meals each day with a 
variety of different nutrition in 
appropriate proportion and keep 
your body weight in check.

• Consume brown rice and other 
unpolished cereal

• Add more vegetables to your diet 
and have a decent amount of fruits 
– avoid the very sweet ones though

• Consume, on a regular basis, 6-8 tablespoon 
per day, fish, eggs, lean meat, beans and their products.

• Drink 1-2 glasses of milk and dairy products daily
• Avoid strong - flavoured food that is sweet, greasy, and salty
• Drink around 8 glasses of clean water per day and avoid  

sweet drinks
• Consume only hygienic food and always clean the vegetables 

before cooking
• Avoid cigarettes and alcoholic drinks
• Exercise regularly: 3-5 times a week and at least 30 minutes for 

each day
• Try to socialize more and keep yourself happy. Avoid stress and 

always exercise your brain
• Have at least 7-9 hours of quality sleep per day
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การท�างานกะ (Shift Work) หมายถึง การท�างานใด ๆ ก็ตามที่นอกเหนือจากเวลาท�างานปกติ (เวลาท�างานปกติ
อยู่ในช่วง 07.00–18.00 น., 7–8 ชั่วโมงต่อวัน) บางคนท�างานสลับหรือวนเป็นกะเช้า (Day Shift) 8–16 
นาฬิกา กะบ่าย (Evening Shift or Afternoon Shift) 16–24 นาฬิกา และกะดึก (Night Shift) 24–8 นาฬิกา 

เป็นต้น ซึ่งพนักงานที่ปฏิบัติงานตามเขื่อนหรือโรงไฟฟ้าก็ต้องท�างานกะเป็นส่วนใหญ่ 

เรื่อง ฝ่ายแพทย์และอนามัย | Story Medical and Health Division

ท�างานกะ หรือ ท�างานตอนกลางคืน 
ดูแลตัวเองอย่างไร

การท�างานเป็นกะและผลกระทบต่อสุขภาพ 
โดยปกติการท�างานของร่างกาย เช่น ความดันโลหิต การหลั่งฮอร์โมน

ต่าง ๆ  การหลั่งกรดเพื่อย่อยอาหาร การขับถ่าย การหลับนอน เป็นต้น จะถูก
ควบคุมโดยกลไกที่ เรียกว่า นาฬิกาชีวิตหรือนาฬิกาชีวภาพ (Biological 
Clock) ซึ่งอยู่ที่สมองเป็นผลให้ตอนกลางคืนเราจะรู้สึกง่วงนอน ขณะเดียว 
กันเราจะรู้สึกตื่นตัว กระฉับกระเฉง สมองและร่างกายพร้อมท�างานในเวลา
กลางวัน ซึ่งนั่นคือสภาวะปกติของร่างกาย แต่การท�างานกะจะท�าให้กลไก
เหล่านี้เสียไปและส่งผลต่อสุขภาพตามมา

วันนี้เรามีวิธีการดูแลสุขภาพส�าหรับผู้ที่ต้องท�างานกะ
หรือท�างานตอนกลางคืน ได้ลองน�าไปปฏิบัติกันดูค่ะ 

1. ควรฝึกการนอนให้เป็นเวลาทุกวัน เช่น ถ้าช่วงที่เข้ากะดึก หลังออก
กะตอน 8 โมงเช้า ก็เริ่มนอนเวลา 10 โมงเช้าของทุกวันที่เข้ากะดึก เป็นต้น 
และควรนอนให้ได้อย่างน้อย 6 ชั่วโมง

2. การนอนตอนกลางวัน ควรอาบน�้า แปรงฟันให้สบายตัว อาจอ่าน
หนังสือ หรือฟังเพลงเบา ๆ ดื่มนมอุ่น ๆ สร้างบรรยากาศในห้องนอนให้มืด
และเงียบสงบ งดใช้โทรศัพท์มือถือ จะช่วยให้หลับได้ง่ายขึ้น

3. ช่วงเข้ากะกลางวัน ให้กิน 3 มื้อ ตามเวลาปกติ ช่วงเข้ากะบ่ายให้กิน

มื้อหลักก่อนเข้ากะ ในระหว่างกะและหลังออกกะ (เที่ยงคืน) ควรกินเป็นมื้อ
เล็ก ๆ  หรือแค่พออิ่ม และช่วงเข้ากะดึก ให้กินก่อนเข้ากะในปริมาณเล็กน้อย
แค่พออิ่ม ระหว่างกะกินได้บ้างแต่ควรเป็นอาหารที่มีแป้งและไขมันต�่า เช่น 
นมถัว่เหลอืง ผลไม้ เป็นต้น แล้วกนิมือ้หลกัตอนหลงัออกกะ (8 โมงเช้า) แทน 
จะท�าให้อิ่มสบายท้องและช่วยให้นอนหลับในตอนกลางวันได้ง่ายขึ้น อีกทั้ง
ยังสามารถคุมน�้าหนักตัวได้

4. หากง่วงในระหว่างท�างาน ให้ล้างหน้า ลุกเดิน ยืดเหยียดกล้ามเนื้อ 
เปิดเพลงเบา ๆ  เพือ่ช่วยให้ตืน่และสดชืน่ หลกีเลีย่งการดืม่น�า้อัดลม ชา กาแฟ 
หรือแอลกอฮอล์ ถ้าเป็นไปได้

5. หาโอกาสออกก�าลังกาย อย่างน้อยวันละ 15–30 นาที สัปดาห์ละ  
3–5 ครัง้ ควรเป็นการออกก�าลงักายทีท่�าได้ง่าย ๆ  ทีบ้่าน เช่น โยคะ เดนิหรอื
วิ่งเหยาะ ๆ ปั่นจักรยาน เป็นต้น

นอกจากนั้น คนท�างานกะอาจมีเวลาไม่ตรงกับสมาชิกในครอบครัว  
ควรหากิจกรรมท�าร่วมกันที่ใช้เวลาไม่มากและสามารถท�าได้บ่อย ๆ เช่น  
ดูทีวี เล่นดนตรี ฟังเพลง ท�ากับข้าว เป็นต้น ก็จะท�าให้เรามีความสมดุลใน
ชีวิต (Work – Life Balance) ทั้งเรื่องงานและครอบครัว มีสุขภาพกายและ
สุขภาพใจที่ดี พร้อมที่จะท�างานต่อไปค่ะ

H E A L T H  T I P S
*

*

*

*

**

*
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HOW TO TAKE CARE
 OF YOURSELF 

WHEN YOU WORK IN SHIFTS OR WORK IN NIGHT SHIFTS?

Working in shifts means any working hours that do 
not conform to the regular working hours (around 7 
am – 6 pm, 7-8 hours a day). Some people have to 
change between many shifts; for example, between day 
shift (8 am – 4 pm, evening or afternoon shift ( 4 pm 
– 12 am) and night shift (12 am – 8 am). This sort of 
working hours are quite normal for those who work in 
a power plant or at a dam.

The Consequences on Health
The natural system of the body such as blood pressure, hormones, 

digestive system, excretory system, sleep, etc, are controlled by what 
we call a Biological Clock that resides in the brain. It is what makes us 
feel sleepy at night and awake, alert, and active during daytime. Such 
is the natural condition. Working in shifts, therefore, disrupts this system 
and can cause damage to one’s health.

So, What to Do When You Are Working in 
Shifts?

1. Try to set a sleeping routine; for example, if you finish your 
shift at 8 am, try to sleep at 10 am every day that you work on this 
shift and try to sleep for at least 6 hours a day.

2. For a day nap, try to take a shower, brush your teeth to make 
yourself comfortable. You can read or listen to light music or even 
drink some warm milk and make the bedroom as dark and quiet as 
possible. Avoid using your mobile phone. All of these should help 
make it easier to sleep.

3. When you work in day shift, try to have the 3 meals at the 
normal times of day. When you work in the afternoon shift, have your 
main meal before you start working and have small meals during and 
after your shift (12 am). Finally for a night shift, have a small meal 
before work and avoid food with high fat and high carb during your 
shift, such as soy milk and fruit, then have your main meal of the day 
after your shift is over (8 am). This will make you full and help you 
sleep better during the day as well as helping with your weight control.

4. If you feel sleepy during work, wash your face, stand up and 
stretch your body, turn on some light music to wake you up and make 
you feel refreshed. Avoid soft drinks, tea, coffee, and alcohol, if possible.

5. Find the time to exercise 3-5 times a week, for 15-30 minutes 
each. It should be the sort of exercise that is easy to do at home, such 
as yoga, a walk or a jog, or bicycling.

Apart from health concerns, those who work in shifts might find 
it hard to spend time with other family members. You should find 
some activities that the whole family can do together and do not 
require much time, such as watching TV, listening to music, cooking, 
etc. It will bring more balance to your life both for work and family, 
leading to good physical and mental health and more energy to move 
forward in your career.

* *
*

*

*

*
*

*

*
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พาชมแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของไทย ใจกลางเจ้าพระยา 
แล้วคุณจะรู้ว่าท�าไมใคร ๆ ก็พูดถึงไอคอนสยาม!

Let us present to you Thailand’s 
latest landmark on the shore 
of Chaophraya river, and you 
will understand why it becomes 
the talk of the town!

THE ICONSIAM

น�าเสนอวัฒนธรรม
และความเป็นไทยร่วมสมัย 

ที่นี่ยังเป็นประตูสู่ ‘ความเป็นไทย’ ทุกรูป
แบบ โดยคอนเซ็ปต์หลักคือการ Co-creation 
คอืการให้ศลิปินไทย ทัง้รุน่ใหญ่ รุน่เลก็ ตลอดจน
พันธมิตรต่าง ๆ มาร่วมสร้างสรรค์ และน�าเสนอ
ความเป็นไทยผ่านรูปแบบงานหัตถกรรม งาน
ศลิปะ งานออกแบบ ตกแต่งภายใน ฯลฯ ให้พืน้ที่
แห่งนี้ทั้งน่าตื่นตา แปลกใหม่ และเกิดคุณค่าไม่
ทางใดก็ทางหนึ่งแก่ผู้มาเยี่ยมชม 

ทีน่ีเ่ราจะได้เหน็เสาขนาดใหญ่ภายในโครงการ
จ�านวน 8 ต้นที่ได้อาจารย์ถาวร โกอุดมวิทย์  
ศิลปินผู ้มากประสบการณ์ด้านภาพพิมพ์มา
รงัสรรค์ พิมพ์และซิลค์สกรนีใบไม้มงคลลงไปด้วย
สทีองอร่าม หรอืจะเป็น “ประตเูมอืงสขุสยาม” 
บานใหญ่อลังการสูง 7.6 เมตร ที่ออกแบบโดย  
อาจารย์โห้-อ�ามฤทธิ์ ชูสุวรรณ อดีตคณบด ี
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร และแกะสลักบานประตู
โดยคณุจอย-สรพล หรรีกัษ์ เจ้าของ SP DESIGN 
บรษิทัตกแต่งภายในฝีมอืเลือ่งลือ

ส่วน ICONSIAM Heritage Museum คอื
พิพิธภัณฑ์ที่ได้รวบรวมมรดกทางประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรมของไทยเอาไว้ สุขสยาม (Sook 
Siam) เมอืงจ�าลองประเทศไทยทัง้ 4 ภาคไว้ในที่
เดียว จ�าลองเป็นตลาดน�้า เมืองโบราณ และ
จ�าหน่ายสนิค้า SME จากชมุชน ถอืเป็นการกระจาย
รายได้ และช่วยเศรษฐกจิด้วยแนวทางยัง่ยนื

ส่วน River Park คือพื้นที่ส�าหรับจัดแสดง
โชว์ระดับโลกหาชมยาก ระบ�าสายน�้าผสมผสาน 
แสงสียิ่งใหญ่ตระการตา 

เหน็แล้วว่าทีน่ีเ่ป็น “ICONIC OF SIAM - ทกุ
ตารางเมตรมทีีม่า ทกุพืน้ทีม่แีรงบนัดาลใจ…” ดงั
ที่ได้โปรโมทไว้จริง ๆ 

ไอคอนสยาม ห้างสรรพสินค้าสุดอลังการ
ริมแม่น�้าเจ้าพระยา ที่ที่จะหลอมรวมความเป็น
ไทยและความยิ่งใหญ่ระดับสากลไว้ด้วยกัน
อย่างน่าตื่นตาตื่นใจ หนึ่งในแม่เหล็กที่จะช่วย
เศรษฐกิจไทยให้ขับเคลื่อนไปข้างหน้า

“ไอคอนสยาม” 

There is nothing more exciting than the 
inauguration of ICONSIAM, set to be the new 
magnate drawing tourists and contributing 
to the future of Thailand’s economy. 
Situated right on the bank of the Chaophraya 
river. It is the place where Thai heritages exist 
alongside international aesthetics in perfect 
harmony.



  | 5 1

Representing Contemporary Thai Culture
Besides being Thailand’s latest luxury shopping 

mall, ICONSIAM also acts as the “Door to Thailand” 
in all dimensions. With its concept of co-creation, 
ICONSIAM will work closely with Thai artists of all 
generations and its partners in collaboration to 
present Thailand through handcrafts, arts, designs, 
interior designs, etc, with new and exciting 
perspectives, to the general public.

ICONSIAM houses 8 gigantic columns 
decorated by experienced print media artist 
Thavorn Ko-Udomvit using print and silk - 
screening techniques on the leaves of auspicious 
trees, such as the Burma Paduak and the Golden 
Shower Trees, turning them luminous gold. 

Moreover, ICONSIAM will house the ICONSIAM 
HERITAGE MUSEUM, gathering historical  
and cultural hertiages of Thailand, while an area 
called Sook Siam will simulate a small town of 
quintessential Thai style architectures from the 4 

สวรรค์ของขาชอป ชิม ชิลล์ 
ICONSIAM และ ICONLUXE  โซนชอปป้ิงของไอคอน

สยามคือที่สุดของที่สุดในตอนนี้ สินค้าตอบโจทย์ผู้คนทุก
ทกุสไตล์ไปจนถึงลักซ์ชรู ีบนพืน้ทีก่ว่า 5 แสนตารางเมตร 
รวบรวมร้านค้าระดับเวิลด์คลาสที่ไม่เคยมีมาก่อนในไทย 
หนึ่งในนั้นคือ Takashimaya ห้างสรรพสินค้าระดับ
ต�านานของญ่ีปุ่นท่ีมาเปิดเป็นศูนย์การค้าย่อย และห้าม
พลาดกับร้านอาหารนานาชาติ ตลอดจนภัตตาคารหรู
ระดับมิชลิน 

ท่ีไอคอน สยามยังมีโครงการส�าหรับพักอาศัยด้วย 
ได้แก่ Magnolias Waterfront Resident at ICONSIAM 
ทีพั่กระดับไฮคลาส และ The Residences at Mandarin 
Oriental Bangkok ระดับซุเปอร์ลักซูรี่ที่เทียบเท่า
โครงการที่พักอาศัยที่ดีที่สุดในนิวยอร์ก ลอนดอน และ
โตเกยีวเลยทเีดยีว เรยีบ หร ูและมรีะดบั จากความงดงาม
ของศลิปะล�า้ค่าของไทย ผสานกบัโมเดร์ินดไีซน์ พร้อมทัง้
ได้น�าพาพื้นที่สีเขียวเขามาเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ สูด
อากาศบรสิทุธิก์นัให้เตม็ปอดใจกลางเมอืงกรงุฯ 

การเดินทาง: โครงการไอคอนสยาม ต้ังอยู่ 
บนถนนเจริญนคร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 
สนบัสนนุระบบขนส่งมวลชนรอง (Feeder Line) 
โครงการรถไฟฟ้าสีทอง ท่ีจะเชื่อมต่อรถไฟฟ้า
สายสเีขยีว สีแดง และสม่ีวง เข้าด้วยกนัในอนาคต 
เชื่อมต่อการเดินทางทางน�้ากับคมนาคมอ่ืน ๆ  
มท่ีาเทียบเรอืสาธารณะ 4 ท่า และท่าเรือส่วนตัว 
เพือ่รองรบัการสัญจรทางน�า้ด้วย เป็นจุดเช่ือมโยง
การสัญจรทาง รถ ราง เรือ แห่งส�าคัญใน
กรุงเทพฯ สะดวกสบายสุด ๆ ข้อมูลเพิ่มเติมที่ 
www.iconsiam.com

To Get There: The ICONSIAM project is 
located on Charoen Nakorn road, Klong 
Sarn, Bangkok. It will connect a Feeder 
Line of the Skytrain’s Gold Line that links 
the Green Line, Red Line, and Purple Line 
together in the future. It is also accessible 
by boats with 4 public piers and one 
private pier. It is set to become the spot 
where the various public transport systems 
of Bangkok come together. For more 
information: www.iconsiam.com

regions of the country. It will come as a floating 
market an old city, offering local products from 
around the country to promote Thailand’s local 
producers and to contribute to the sustainable 
economy.

The RIVER PARK zone is a place for 
performances. One of the activities will be the 
water dance show complete with extravagant use 
of lights and sounds, truly a rare world class 
performace. Imagine all that with a infinite view of 
the Chaophraya river. Oce can now see how every 
square inch of ICONSIAM comes with an inspiration.

Catering to Shop, Eat and Chill
The best of the best shopping zones stay in 

more than 500,000 square meters area with the 
world class merchandises that first appears in 
Thailand. One of them is Japan’s legendary 
department store, Takashimaya, which takes over 
part of the complex to offer its various service as 
well as its selections. And don’t miss the Michelin - 
starred restaurants from around the world.

That is not all. The residential projects at 
ICONSIAM, the Magnolias Waterfront Resident 
and the Residences at Mandarin Oriental Bangkok 
will provide you with super luxury level of 
accommodation similar to the best residences 
you would find in New York City, London, and 
Tokyo. The designs are the juxtaposition of 
inspirations from Thai arts and the contemporary 
designs. Here’s complemented by green spaces 
that allow its residents to bask in the diversity 
and serenity of nature right in the heart of a big 
city like Bangkok.
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ปั่นสองล้อโต้ลมล�ำตะคอง
เราขบัรถชิล ๆ  เกอืบสองชัว่โมงกม็าถงึจดุหมาย

แรกและเป็นจุดหมายหลักของทริปน้ี น่ันคือ อ่าง
พักน�้าตอนบนของโรงไฟฟ้าล�าตะคองชลภาวัฒนา 
โรงไฟฟ้าใต้ดินพลังน�้าแบบสูบกลับแห่งแรกและ
แห่งเดียวของประเทศไทย อยู่บริเวณเขายายเที่ยง 
อ�าเภอสีคิ้ว หนึ่งในจุดชมวิวสุดปังของเมืองโคราช
หรือจังหวัดนครราชสีมา

ถึงตอนนี้เพื่อนร่วมทางเร่ิมขยับแข้งขาเพราะ
ได้เวลาต้องเปล่ียนพาหนะจากสี่ล้อมาเป็นสองล้อ
แล้ว โดยที่จุดจอดรถจะมีชาวบ้านมาเปิดร้านขาย
อาหาร ขายของที่ระลึก รวมถึงร้านให้เช่าจักรยาน
ด้วย…พร้อมจริง ๆ!! นี่เป็นผลพวงจากการที ่
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้
พฒันาพืน้ท่ีอ่างเกบ็น�า้นีใ้ห้กลายเป็นแหล่งท่องเทีย่ว  
ช่วยสร้างอาชีพให้ชุมชนรอบโรงไฟฟ้าอยู่ได้ ขณะ
เดียวกันนักท่องเที่ยวก็พลอยสะดวกสบายไปด้วย

จ่ายค่าเช่าจักรยานคนัละ 40 บาท พวกเราก็พร้อม 
ป่ันจกัรยานโต้ลมกนัเลย ระยะทาง 2 กิโลเมตรกว่า ๆ   

รื่นรมย์กับลมหนำวที่
ล�ำตะคอง

เดี๋ยวนี้หน้ำหนำวมักอยู่กับเรำไม่นำน เผลอ ๆ มำไวไปไวไม่ทันได้ตีตั๋วขึ้นเหนือไปเที่ยว
รับหนำวด้วยซ�ำ้ไป ว่ำแล้วเรำรบีหยบิเสือ้หนำวตวัเก่งแล้วสตำร์ทรถออกไปโต้ลมหนำว
กันดีกว่ำ กับทริปเที่ยวง่ำย ๆ จำกกรุงเทพฯ ไปแค่โครำชเอง

ทวิเขาเขยีวขจ ียอดเขาพรกิทีด่คูล้ายเขาฟูจใินญีปุ่น่ 
และเขาเควสต้าหรอืเขาอโีต้ แล้วแวะสกัการะหลวง
พ่อเจ็ดกษัตริย์ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อว่า
สามารถบันดาลฝนให้ตกตามฤดูกาล แต่ทริปนี้ขอ
ฟ้าสวย แดดแจ่ม อากาศดีตลอดทริป…สาธุ

แชะภำพทุ่งกังหันลม
แน่นอนว่าเราไม่พลาดมมุมหาชน ต้องแวะถ่าย

รูปกับกังหันลมยักษ์ 14 ต้นแห่งล�าตะคอง ท่ียืน
ตระหง่านท้าทายสายลมแสงแดด อกีหนึง่นวัตกรรม
ด้านพลังงานทดแทนที่ทาง กฟผ. ได้คิดค้นพัฒนา
ขึ้น โดยน�าระบบ Wind Hydrogen Hybrid มา
ผนวกกับเซลล์เชื้อเพลิง เพื่อท�าให้กังหันลมเหล่านี้
สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ถึงปีละ 9.14 ล้าน
หน่วย ช่วยเสริมพลังงานไฟฟ้าที่ได้จากโรงไฟฟ้า
ใต้ดินแห่งนี้ ซ่ึงมีก�าลังการผลิตประมาณ 1,000 
เมกะวตัต์ต่อปี กลายเป็นพลงังานหมนุเวยีนจากลม
และน�้าที่สามารถจ่ายไฟฟ้าสู่เมืองโคราชได้อย่าง
มั่นคง พร้อมรองรับการขยายตัวในอนาคต

แต่ใช้เวลาเป็นชั่วโมง เพราะมัวแต่ยืนเหม่อรับลม
หนาวให้หายคดิถงึ สดูโอโซนบรสิทุธิที์ส่ดชืน่เยน็ฉ�า่
จนเต็มปอด ตลอดทางเพลิดเพลินไปกับวิว
ธรรมชาติงาม ๆ  ชมเขื่อนล�าตะคองที่ล้อมรอบด้วย
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เราขับรถชิล ๆ  เกือบสองช่ัวโมงก็มาถึงจดุหมาย

แรกและเปนจุดหมายหลักของทริปน้ี นั่นคือ อาง
พักนํ้าตอนบนของโรงไฟฟาลําตะคองชลภาวัฒนา 
โรงไฟฟาใตดินพลังนํ้าแบบสูบกลับแหงแรกและ
แหงเดียวของประเทศไทย อยูบริเวณเขายายเที่ยง 
อําเภอสีคิ้ว หนึ่งในจุดชมวิวสุดปงของเมืองโคราช
หรือจงัหวัดนครราชสีมา

ถึงตอนนี้เพ่ือนรวมทางเริ่มขยับแขงขาเพราะ
ไดเวลาตองเปลี่ยนพาหนะจากสี่ลอมาเปนสองลอ
แลว โดยที่จุดจอดรถจะมีชาวบานมาเปดรานขาย
อาหาร ขายของที่ระลึก รวมถึงรานใหเชาจักรยาน
ดวย…พรอมจริง ๆ!! นี่เปนผลพวงจากการท่ี
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ได
พฒันาพ้ืนท่ีอางเก็บนํา้น้ีใหกลายเปนแหลงทองเท่ียว 
ชวยสรางอาชีพใหชุมชนรอบโรงไฟฟาอยูได ขณะ
เดียวกันนักทองเที่ยวก็พลอยสะดวกสบายไปดวย

จายคาเชาจกัรยานคันละ 40 บาท พวกเราก็พรอม
ปนจกัรยานโตลมกันเลย ระยะทาง 2 กโิลเมตรกวา ๆ  
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Be Serenaded by the Winter Breeze in  
Winter rarely stays with us long these days. Sometimes it leaves us 
even before we could plan our trips to enjoy it in the north. Let’s not 
waste time. Just grab your favourite jackets and start your car. We will 
face the cold of winter together. This one is an easy trip not far away 
from Bangkok, only in Korat.

ทวิเขาเขียวขจี ยอดเขาพริกท่ีดคูลายเขาฟูจใินญีปุ่น 
และเขาเควสตาหรือเขาอีโต แลวแวะสักการะหลวง
พอเจ็ดกษัตริย พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อวา
สามารถบันดาลฝนใหตกตามฤดูกาล แตทริปนี้ขอ
ฟาสวย แดดแจม อากาศดีตลอดทริป…สาธุ

áªÐÀÒ¾·Ø‹§¡Ñ§ËÑ¹ÅÁ
แนนอนวาเราไมพลาดมุมมหาชน ตองแวะถาย

รูปกับกังหันลมยักษ 14 ตนแหงลําตะคอง ที่ยืน
ตระหงานทาทายสายลมแสงแดด อกีหน่ึงนวตักรรม
ดานพลังงานทดแทนที่ทาง กฟผ. ไดคิดคนพัฒนา
ขึ้น โดยนําระบบ Wind Hydrogen Hybrid มา
ผนวกกับเซลลเชื้อเพลิง เพื่อทําใหกังหันลมเหลานี้
สามารถผลิตพลังงานไฟฟาไดถึงปละ 9.14 ลาน
หนวย ชวยเสริมพลังงานไฟฟาที่ไดจากโรงไฟฟา
ใตดินแหงน้ี ซึ่งมีกําลังการผลิตประมาณ 1,000 
เมกะวัตตตอป กลายเปนพลังงานหมุนเวียนจากลม
และน้ําที่สามารถจายไฟฟาสูเมืองโคราชไดอยาง
มั่นคง พรอมรองรับการขยายตัวในอนาคต

A Ride through the Winter Breeze 
in Lamtakong

After almost two hours drive, we arrive at the 
rst and main spot of this trip, the upper reservoir 
of the Lamtakong Jolabha Vadhana Power Plant, 
a pumped-storage hydropower plant which is 
Thailand’s rst and only underground power plant. 

It is situated in the Khao Yai Thiang area, Sikhio 
district, lauded as one of the best viewpoints of 
Korat or even Nakhon Ratchasima province.

Now it is time for our fellow travelers to get 
more active as it is time we switch from automobiles 
to our bicycles. The parking area is lively with local 
food and souvenir shops and stalls. They even have 

และอยางท่ีบอกวาบริเวณอางเก็บนํ้ายังเปน
ทําเลทองของรานกาแฟและรานอาหารมากมาย 
รวมถงึรานบานไรปลายเนนิทีอ่ยูแถว ๆ  ทางขึน้อาง
เก็บนํ้า เปนรานสเตกที่มีมากกวาสเตก โดยเฉพาะ
เมนูที่ปรุงดวยปลาสด ๆ จากเข่ือน เชน ฉูฉี่ปลา
เนื้อออน ปลาชอนนึ่งมะนาวก็อรอยใชได แถมวิวดี
เพราะมองเห็นกังหันลมเต็ม ๆ เอาเปนวาใครจะ
แวะรานไหนกเ็ชก็ราคากนัใหด ีๆ หรอืถามเีวลาอยู
รอชมพระอาทติยตกดวย รบัรองวาวิวสวยประทบัใจ

´Ù¢Í§´ÕÊÕ¤ÔéÇ
ไหน ๆ ก็มาถึงอําเภอสีคิ้วกันแลว เราเลยโฉบ

ไปชมของดีสคีิว้อกีสกัหนอย เร่ิมจากไปไหวพระขอ
พรทีว่ดัหลวงพอโต วดัดงัแหงเมอืงโคราชทีม่องเหน็
เดนแตไกลจากถนนมิตรภาพ ชื่นชมความงดงาม

ของวิหารหลวงพอโต แลวรวมทําบุญใหอิ่มเอมใจ 
ภายในวัดรมรืน่ดวยตนไมนอยใหญ มมีมุใหถายรูป
เพียบ ใครแวะมาก็อยาลืมชิมเมนูพิเศษ ราดหนา
หมูหมักชาววังในโซนโรงทานที่ทางวัดไดจัดเตรียม
ไวใหไดอิ่มทองดวยละ อรอยเด็ดจริง! 

ไปตอกนัทีว่ดัใหญสคีิว้ คราวนีเ้รามารูจกัแหลง
ทองเที่ยวแหงใหม บานยวนนครจันทึกหรือชุมชน
ไท - ยวนแหงเดียวในโคราช ปจจุบันยังรักษา
อัตลักษณเฉพาะตัวเอาไว ทั้ ง วิ ถี ชีวิต ภาษา 
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญา โดยจัดตั้งเปนศูนย
การเรยีนรูวฒันธรรมไท – ยวนในรปูแบบของเรอืนไม
สองชั้นแบบไท – ยวน เปดใหเขาชมทุกวัน สวนวัน
เสารจะมตีลาดนดัไท – ยวน เลอืกสนิคาวฒันธรรม 
อาทิ ผาซิ่นยวน ขนม และของที่ระลึกตาง ๆ แวะ
มาอุดหนุนกันได

Ê‹Í§áÁÅ§áÅÐ´Í¡äÁŒ
จากนัน้เรามุงหนาไปอาํเภอปากชองเพือ่เช็กอิน

ทีส่ถานวีจิยัลาํตะคอง สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.) แหลงเรียนรูใหม
ล  า สุ ดที่ ไ ด  ทั้ ง ความสนุ กและความรู  ด  าน
พฤกษศาสตรและแมลงท่ีเกี่ยวเน่ืองกับการเกษตร 
รวมถึงเร่ืองพลังงานทดแทน พลังงานสะอาด มี
อาคารเรือนกระจกใหเดินชม 2 หลัง จัดแสดง
นทิรรศการมหัศจรรยพรรณไม โชวพรรณไมหายาก
ทั้งของไทยและตางประเทศ เชน ไมอิงอาศัยและ

bicycles for rent – all ready for visitors. All these 
activities have come to reality because of the 
Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT)’s 
determination in developing this reservoir to 
become an attraction, which helps generate more 
income to the surrounding communities and 
provide convenience for tourists.

แตใชเวลาเปนชั่วโมง เพราะมัวแตยืนเหมอรับลม
หนาวใหหายคดิถงึ สดูโอโซนบรสิทุธิท์ีส่ดชืน่เยน็ฉํา่
จนเต็มปอด ตลอดทางเพลิดเพลินไปกับวิว
ธรรมชาติงาม ๆ  ชมเขื่อนลําตะคองที่ลอมรอบดวย
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face the cold of winter together. This one is an easy trip not far away 
from Bangkok, only in Korat.

ทวิเขาเขียวขจี ยอดเขาพริกท่ีดคูลายเขาฟูจใินญีปุ่น 
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district, lauded as one of the best viewpoints of 
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more active as it is time we switch from automobiles 
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food and souvenir shops and stalls. They even have 
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เทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.) แหลงเรียนรูใหม
ล  า สุ ดที่ ไ ด  ทั้ ง ความสนุ กและความรู  ด  าน
พฤกษศาสตรและแมลงท่ีเกี่ยวเน่ืองกับการเกษตร 
รวมถึงเรื่องพลังงานทดแทน พลังงานสะอาด มี
อาคารเรือนกระจกใหเดินชม 2 หลัง จัดแสดง
นทิรรศการมหัศจรรยพรรณไม โชวพรรณไมหายาก
ทั้งของไทยและตางประเทศ เชน ไมอิงอาศัยและ

bicycles for rent – all ready for visitors. All these 
activities have come to reality because of the 
Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT)’s 
determination in developing this reservoir to 
become an attraction, which helps generate more 
income to the surrounding communities and 
provide convenience for tourists.

แตใชเวลาเปนชั่วโมง เพราะมัวแตยืนเหมอรับลม
หนาวใหหายคดิถงึ สดูโอโซนบรสิทุธิท์ีส่ดชืน่เยน็ฉํา่
จนเต็มปอด ตลอดทางเพลิดเพลินไปกับวิว
ธรรมชาติงาม ๆ  ชมเขื่อนลําตะคองที่ลอมรอบดวย
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Be Serenaded by the Winter Breeze in  
Winter rarely stays with us long these days. Sometimes it leaves us 

even before we could plan our trips to enjoy it in the north. Let’s not 

waste time. Just grab your favourite jackets and start your car. We will 

face the cold of winter together. This one is an easy trip not far away 

from Bangkok, only in Korat.

A Ride through the Winter Breeze 
in Lamtakong

After almost two hours drive, we arrive at the 
first and main spot of this trip, the upper reservoir 
of the Lamtakong Jolabha Vadhana Power Plant, 
a pumped-storage hydropower plant which is 
Thailand’s first and only underground power plant. 

It is situated in the Khao Yai Thiang area, Sikhio 
district, lauded as one of the best viewpoints of 
Korat or even Nakhon Ratchasima province.

Now it is time for our fellow travelers to get 
more active as it is time we switch from automobiles 
to our bicycles. The parking area is lively with local 
food and souvenir shops and stalls. They even have 

และอย่างท่ีบอกว่าบริเวณอ่างเก็บน�้ายังเป็น
ท�าเลทองของร้านกาแฟและร้านอาหารมากมาย 
รวมถึงร้านบ้านไร่ปลายเนนิท่ีอยู่แถว ๆ  ทางขึน้อ่าง
เก็บน�้า เป็นร้านสเต๊กที่มีมากกว่าสเต๊ก โดยเฉพาะ
เมนูที่ปรุงด้วยปลาสด ๆ จากเข่ือน เช่น ฉู่ฉี่ปลา 
เนื้ออ่อน ปลาช่อนนึ่งมะนาวก็อร่อยใช้ได้ แถมวิวดี
เพราะมองเห็นกังหันลมเต็ม ๆ เอาเป็นว่าใครจะ
แวะร้านไหนกเ็ช็กราคากันให้ด ี ๆ หรอืถ้ามเีวลาอยู่
รอชมพระอาทติย์ตกด้วย รบัรองว่าววิสวยประทบัใจ

ดูของดีสีคิ้ว
ไหน ๆ ก็มาถึงอ�าเภอสีคิ้วกันแล้ว เราเลยโฉบ

ไปชมของดสีคีิว้อีกสกัหน่อย เริม่จากไปไหว้พระขอ
พรทีวั่ดหลวงพ่อโต วัดดงัแห่งเมอืงโคราชทีม่องเหน็
เด่นแต่ไกลจากถนนมิตรภาพ ช่ืนชมความงดงาม

ของวิหารหลวงพ่อโต แล้วร่วมท�าบุญให้อิ่มเอมใจ 
ภายในวดัร่มรืน่ด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ มมีมุให้ถ่ายรปู
เพียบ ใครแวะมาก็อย่าลืมชิมเมนูพิเศษ ราดหน้า
หมูหมักชาววังในโซนโรงทานที่ทางวัดได้จัดเตรียม
ไว้ให้ได้อิ่มท้องด้วยล่ะ อร่อยเด็ดจริง! 

ไปต่อกนัทีว่ดัใหญ่สค้ิีว คราวนีเ้รามารูจ้กัแหล่ง
ท่องเที่ยวแห่งใหม่ บ้านยวนนครจันทึกหรือชุมชน
ไท - ยวนแห่งเดียวในโคราช ปัจจุบันยังรักษา 
อัตลักษณ์เฉพาะตัวเอาไว ้ทั้ งวิ ถี ชี วิต ภาษา  
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา โดยจัดตั้งเป็นศูนย์
การเรยีนรูวั้ฒนธรรมไท – ยวนในรปูแบบของเรอืนไม้ 
สองชั้นแบบไท – ยวน เปิดให้เข้าชมทุกวัน ส่วนวัน
เสาร์จะมตีลาดนดัไท – ยวน เลอืกสนิค้าวฒันธรรม 
อาทิ ผ้าซิ่นยวน ขนม และของที่ระลึกต่าง ๆ แวะ
มาอุดหนุนกันได้

ส่องแมลงและดอกไม้
จากน้ันเรามุง่หน้าไปอ�าเภอปากช่องเพ่ือเชก็อนิ 

ทีส่ถานวีจัิยล�าตะคอง สถาบันวจิยัวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) แหล่งเรียนรู้ใหม่
ล ่ า สุ ดที่ ไ ด ้ ทั้ ง ความสนุ กและความรู ้ ด ้ าน
พฤกษศาสตร์และแมลงที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตร 
รวมถึงเร่ืองพลังงานทดแทน พลังงานสะอาด มี
อาคารเรือนกระจกให้เดินชม 2 หลัง จัดแสดง
นทิรรศการมหศัจรรย์พรรณไม้ โชว์พรรณไม้หายาก
ทั้งของไทยและต่างประเทศ เช่น ไม้อิงอาศัยและ

bicycles for rent – all ready for visitors. All these 
activities have come to reality because of the 
Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT)’s 
determination in developing this reservoir to 
become an attraction, which helps generate more 
income to the surrounding communities and 
provide convenience for tourists.
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»˜›¹ÊÍ§ÅŒÍâμŒÅÁÅíÒμÐ¤Í§
เราขับรถชิล ๆ  เกอืบสองช่ัวโมงก็มาถึงจดุหมาย

แรกและเปนจุดหมายหลักของทริปนี้ นั่นคือ อาง
พักนํ้าตอนบนของโรงไฟฟาลําตะคองชลภาวัฒนา 
โรงไฟฟาใตดินพลังนํ้าแบบสูบกลับแหงแรกและ
แหงเดียวของประเทศไทย อยูบริเวณเขายายเที่ยง 
อําเภอสีคิ้ว หนึ่งในจุดชมวิวสุดปงของเมืองโคราช
หรือจงัหวัดนครราชสีมา

ถึงตอนนี้เพ่ือนรวมทางเริ่มขยับแขงขาเพราะ
ไดเวลาตองเปลี่ยนพาหนะจากสี่ลอมาเปนสองลอ
แลว โดยที่จุดจอดรถจะมีชาวบานมาเปดรานขาย
อาหาร ขายของที่ระลึก รวมถึงรานใหเชาจักรยาน
ดวย…พรอมจริง ๆ!! นี่เปนผลพวงจากการท่ี
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ได
พฒันาพ้ืนทีอ่างเก็บนํา้นีใ้หกลายเปนแหลงทองเท่ียว 
ชวยสรางอาชีพใหชุมชนรอบโรงไฟฟาอยูได ขณะ
เดียวกันนักทองเที่ยวก็พลอยสะดวกสบายไปดวย

จายคาเชาจักรยานคันละ 40 บาท พวกเราก็พรอม
ปนจกัรยานโตลมกนัเลย ระยะทาง 2 กโิลเมตรกวา ๆ  

Ã×è¹ÃÁÂ�¡ÑºÅÁË¹ÒÇ·Õè
ÅíÒμÐ¤Í§
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Be Serenaded by the Winter Breeze in  
Winter rarely stays with us long these days. Sometimes it leaves us 
even before we could plan our trips to enjoy it in the north. Let’s not 
waste time. Just grab your favourite jackets and start your car. We will 
face the cold of winter together. This one is an easy trip not far away 
from Bangkok, only in Korat.

ทวิเขาเขียวขจี ยอดเขาพริกทีด่คูลายเขาฟูจใินญ่ีปุน 
และเขาเควสตาหรือเขาอีโต แลวแวะสักการะหลวง
พอเจ็ดกษัตริย พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อวา
สามารถบันดาลฝนใหตกตามฤดูกาล แตทริปนี้ขอ
ฟาสวย แดดแจม อากาศดีตลอดทริป…สาธุ

áªÐÀÒ¾·Ø‹§¡Ñ§ËÑ¹ÅÁ
แนนอนวาเราไมพลาดมุมมหาชน ตองแวะถาย

รูปกับกังหันลมยักษ 14 ตนแหงลําตะคอง ที่ยืน
ตระหงานทาทายสายลมแสงแดด อกีหนึง่นวตักรรม
ดานพลังงานทดแทนที่ทาง กฟผ. ไดคิดคนพัฒนา
ขึ้น โดยนําระบบ Wind Hydrogen Hybrid มา
ผนวกกับเซลลเชื้อเพลิง เพื่อทําใหกังหันลมเหลานี้
สามารถผลิตพลังงานไฟฟาไดถึงปละ 9.14 ลาน
หนวย ชวยเสริมพลังงานไฟฟาที่ไดจากโรงไฟฟา
ใตดินแหงนี้ ซึ่งมีกําลังการผลิตประมาณ 1,000 
เมกะวัตตตอป กลายเปนพลังงานหมุนเวียนจากลม
และน้ําที่สามารถจายไฟฟาสูเมืองโคราชไดอยาง
มั่นคง พรอมรองรับการขยายตัวในอนาคต

A Ride through the Winter Breeze 
in Lamtakong

After almost two hours drive, we arrive at the 
rst and main spot of this trip, the upper reservoir 
of the Lamtakong Jolabha Vadhana Power Plant, 
a pumped-storage hydropower plant which is 
Thailand’s rst and only underground power plant. 

It is situated in the Khao Yai Thiang area, Sikhio 
district, lauded as one of the best viewpoints of 
Korat or even Nakhon Ratchasima province.

Now it is time for our fellow travelers to get 
more active as it is time we switch from automobiles 
to our bicycles. The parking area is lively with local 
food and souvenir shops and stalls. They even have 

และอยางที่บอกวาบริเวณอางเก็บนํ้ายังเปน
ทําเลทองของรานกาแฟและรานอาหารมากมาย 
รวมถงึรานบานไรปลายเนนิทีอ่ยูแถว ๆ  ทางข้ึนอาง
เก็บนํ้า เปนรานสเตกที่มีมากกวาสเตก โดยเฉพาะ
เมนูที่ปรุงดวยปลาสด ๆ จากเข่ือน เชน ฉูฉี่ปลา
เนื้อออน ปลาชอนนึ่งมะนาวก็อรอยใชได แถมวิวดี
เพราะมองเห็นกังหันลมเต็ม ๆ เอาเปนวาใครจะ
แวะรานไหนกเ็ชก็ราคากนัใหด ีๆ หรือถามเีวลาอยู
รอชมพระอาทติยตกดวย รบัรองวาววิสวยประทบัใจ

´Ù¢Í§´ÕÊÕ¤ÔéÇ
ไหน ๆ ก็มาถึงอําเภอสีคิ้วกันแลว เราเลยโฉบ

ไปชมของดีสคีิว้อีกสกัหนอย เริม่จากไปไหวพระขอ
พรทีว่ดัหลวงพอโต วดัดงัแหงเมอืงโคราชทีม่องเหน็
เดนแตไกลจากถนนมิตรภาพ ชื่นชมความงดงาม

ของวิหารหลวงพอโต แลวรวมทําบุญใหอิ่มเอมใจ 
ภายในวัดรมรืน่ดวยตนไมนอยใหญ มมีมุใหถายรปู
เพียบ ใครแวะมาก็อยาลืมชิมเมนูพิเศษ ราดหนา
หมูหมักชาววังในโซนโรงทานที่ทางวัดไดจัดเตรียม
ไวใหไดอิ่มทองดวยละ อรอยเด็ดจริง! 

ไปตอกนัทีว่ดัใหญสคีิว้ คราวนีเ้รามารูจกัแหลง
ทองเที่ยวแหงใหม บานยวนนครจันทึกหรือชุมชน
ไท - ยวนแหงเดียวในโคราช ปจจุบันยังรักษา
อัตลักษณเฉพาะตัวเอาไว ทั้ งวิถีชี วิต ภาษา 
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญา โดยจัดตั้งเปนศูนย
การเรยีนรูวฒันธรรมไท – ยวนในรปูแบบของเรอืนไม
สองชั้นแบบไท – ยวน เปดใหเขาชมทุกวัน สวนวัน
เสารจะมตีลาดนดัไท – ยวน เลอืกสนิคาวัฒนธรรม 
อาทิ ผาซิ่นยวน ขนม และของที่ระลึกตาง ๆ แวะ
มาอุดหนุนกันได

Ê‹Í§áÁÅ§áÅÐ´Í¡äÁŒ
จากนัน้เรามุงหนาไปอาํเภอปากชองเพือ่เช็กอนิ

ทีส่ถานีวจิยัลาํตะคอง สถาบันวจิยัวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.) แหลงเรียนรูใหม
ล  า สุ ดที่ ไ ด  ทั้ ง ความสนุ กและความรู  ด  าน
พฤกษศาสตรและแมลงท่ีเกี่ยวเน่ืองกับการเกษตร 
รวมถึงเรื่องพลังงานทดแทน พลังงานสะอาด มี
อาคารเรือนกระจกใหเดินชม 2 หลัง จัดแสดง
นทิรรศการมหัศจรรยพรรณไม โชวพรรณไมหายาก
ทั้งของไทยและตางประเทศ เชน ไมอิงอาศัยและ

bicycles for rent – all ready for visitors. All these 
activities have come to reality because of the 
Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT)’s 
determination in developing this reservoir to 
become an attraction, which helps generate more 
income to the surrounding communities and 
provide convenience for tourists.

แตใชเวลาเปนชั่วโมง เพราะมัวแตยืนเหมอรับลม
หนาวใหหายคดิถงึ สดูโอโซนบรสิทุธิท์ีส่ดชืน่เยน็ฉํา่
จนเต็มปอด ตลอดทางเพลิดเพลินไปกับวิว
ธรรมชาติงาม ๆ  ชมเขื่อนลําตะคองที่ลอมรอบดวย
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กล้วยไม้อย่างรองเท้านารี ไม้น�้าในตู้ปลากว่า 30 
ชนดิ ไม้ทะเลทราย ไม้อวบน�า้ รวมถงึพรรณไม้ตาม
วิวัฒนาการ และการใช้ประโยชน์จากพืช 

แต่ที่ไม่ควรพลาดคือ พิพิธภัณฑ์การอนุรักษ์
แมลงเขตร้อน เราได้ชมป่าจ�าลองทีเ่ตม็ไปด้วยผเีสือ้
และแมลงต่าง ๆ บินไปมาตามธรรมชาติ เช่น 
ตั๊กแตนกิ่งไม้ ด้วงกว่างดาว แมลงจัดเป็นสัตว์ป่า
คุ้มครองของไทย มีห้องภาพเพ่ือเรียนรู้วงจรชีวิต
แมลง และเนิร์สเซอร์รี่แมลงที่ท�าให้เราได้รู้จักกับ
ราชินีแห่งต๊ักแตนต�าข้าวหรือดอกไม้ปีศาจอย่าง 
ใกล้ชดิ นบัเป็นสถานทีเ่ท่ียวทีไ่ด้ใจทัง้เดก็และผู้ใหญ่ 
อ้อ! ที่นี่เปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่ 09.00-16.00 น. 

ชิลแบบบ้ำน ๆ 
อีกหนึ่งจุดพักในทริปนี้อยู่ที่บ้านนอกคอกนา 

ฟาร์มสเตย์และคาเฟ่เล็ก ๆ  เหมาะกับสายรักธรรมชาติ 
และคนหัวใจบ้านนอก เหมือนกันกับคุณตุ้ย สาว
เจ้าของสถานที ่ผูเ้ปิดบ้านต้อนรบันกัเดนิทาง ด้วย
แนวคิดท่ีว่า ท�าไมทีพ่กัด ีๆ  อาหารหน้าตาด ีๆ  ไลฟ์
สไตล์ดี ๆ จะต้องอยูแ่ต่ในโรงแรม 5 ดาวด้วยล่ะ?

ที่บ้านนอกคอกนาจึงมีกระท่อมมุงจากให้เรา
ได้กนิอิม่นอนอุน่เคล้าลมหนาวเบา ๆ  ตืน่เช้าชมนก
ชมไม้ จิบกาแฟอาราบิก้าคั่วอ่อนๆ ข้างแปลงนา 
เรียนรู้วิถีเกษตรอินทรีย์ กินอาหารปรุงสดใหม่จาก
แปลงผกัในสวนหลังบ้าน มคีลองเลก็ ๆ  กบัสะพาน
ไม้ไผ่ให้นัง่ชลิรบัสายลมแสงแดด ผ่อนสายตาไปกบั
ทุ่งนาใต้ท้องฟ้ากว้าง เรียบง่ายแต่แฮปปี้สุด ๆ ใคร
ว่าวิถีบ้านนอกแบบนี้เช้ย…เชย ขอเถียงตายเลย! 
ใครสนใจอยากมาสมัผสัชวิีตบ้านนอกคอกนา คลกิ
ดูรายละเอียดที่ www.baannokkokna.com

ตามธรรมเนียมตอนขากลับต้องแวะชอป 

แวะชิมมาเรื่อย ตั้งแต่บ้านขนมคุณภัทรา ไอศกรีม
จากฟาร์มโชคชยั ข้าวโพดไร่สวุรรณ นมสดเย็น ๆ  จาก 
มิลค์แลนด์ของคาเฟ่นมไทย - เดนมาร์ก เพื่อไม่ให้
ปากว่าง ตาไม่ปรือระหว่างขับรถกลับบ้าน อย่าง
น้อย ๆ หน้าหนาวของเราปีนี้ไม่ใช่แค่ผ่านมาแล้ว
ผ่านไปละนะ

F O L L O W  M E

After paying 40 baht each for our rented 
bicycles, we are good to go. The track itself is 2 
kilometers, but these 2 kilometers end up taking 
us roughly an hour to reach our destination. It is 
not the difficulty nor danger of the terrain, but it 
is us who dillydally to profit the time we get to 
bask in all the glory of the scenery. Among the 
great sights are the Khao Prik peak that looks quite 
similar to the Fuji mountain in Japand and the 
Questa Peak or the E-to Peak. After that we go to 
pay respect to the Luang Pho Jed Kasut, the 
sculpture of Buddha believed to create rains during 
the right season, but for this trip, we all wish a 
sunny day with clear blue sky ahead of us. 

The Picturesque Field of Windmills
Of course, we can never miss the most iconic 

spot of all, the Lamtakong’s 14 gigantic windmills 
that stand straight in all their grandeur. They are 
one of EGAT’s innovations for renewable energy 
by incorporating the wind hydrogen hybrid with 
fuel cells to enable these windmills to generate 
9.14 million units per year in addition to the main 
underground power plant here that generates 
around 1,000 Megawatts per year. Together, they 
supply renewable energy from water and wind to 
the city of Korat, ready to perfectly accommodate 
the city’s future growth.

Besides, as has previously been mentioned, 
the surrounding area of the reservoir is one top 
location for cafes and restaurants including the 
Baan Rai Plai Nern restaurant situated on the way 
up to the reservoir. This one is more than just a 
steakhouse as their specialties also extend to the 
fish dishes, using the fresh fish caught right from 
the dam. The remarkable dishes are Chuchee of 
sheatfish and steamed catfish with lime. The other 
strong point here is the view where you can enjoy 
the glorious sight of the windmills. For those who 
wish to visit the reservoir, please do some research 
on the prices and offers of each restaurant. What 
we can guarantee to those who can stay until 
evening time, however, is the reward they would 
get; an unforgettable sunset.

The Best of Sikhio 
Now that we are already in the SiKhio district 

vicinity, it would be a waste not to explore the 
area. We begin by visiting Korat city’s famous Luang 
Pho Toh temple whose glory could be seen from 
Mittraphap road. After admiring the beauty of the 
temple’s main hall and relishing in an act of charity, 
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กลวยไมอยางรองเทานารี ไมนํ้าในตูปลากวา 30 
ชนดิ ไมทะเลทราย ไมอวบนํา้ รวมถงึพรรณไมตาม
วิวัฒนาการ และการใชประโยชนจากพืช 

แตที่ไมควรพลาดคือ พิพิธภัณฑการอนุรักษ
แมลงเขตรอน เราไดชมปาจาํลองท่ีเตม็ไปดวยผีเสือ้
และแมลงตาง ๆ บินไปมาตามธรรมชาติ เชน 
ตั๊กแตนก่ิงไม ดวงกวางดาว แมลงจัดเปนสัตวปา
คุมครองของไทย มีหองภาพเพ่ือเรียนรูวงจรชีวิต
แมลง และเนิรสเซอรรี่แมลงที่ทําใหเราไดรูจักกับ
ราชินีแหงตั๊กแตนตําขาวหรือดอกไมปศาจอยาง
ใกลชดิ นบัเปนสถานทีเ่ทีย่วทีไ่ดใจทัง้เดก็และผูใหญ 
ออ! ที่นี่เปดใหเขาชมทุกวันตั้งแต 09.00-16.00 น. 

ªÔÅáºººŒÒ¹ æ 
อีกหน่ึงจุดพักในทริปนี้อยูท่ีบานนอกคอกนา 

ฟารมสเตยและคาเฟเลก็ ๆ  เหมาะกับสายรักธรรมชาติ
และคนหัวใจบานนอก เหมือนกันกับคุณตุย สาว
เจาของสถานที ่ผูเปดบานตอนรบันกัเดนิทาง ดวย
แนวคิดทีว่า ทาํไมทีพ่กัด ีๆ  อาหารหนาตาดี ๆ  ไลฟ
สไตลด ีๆ จะตองอยูแตในโรงแรม 5 ดาวดวยละ?

ที่บานนอกคอกนาจึงมีกระทอมมุงจากใหเรา
ไดกินอิม่นอนอุนเคลาลมหนาวเบา ๆ  ตืน่เชาชมนก
ชมไม จิบกาแฟอาราบิกาคั่วออนๆ ขางแปลงนา 
เรียนรูวิถีเกษตรอินทรีย กินอาหารปรุงสดใหมจาก
แปลงผกัในสวนหลังบาน มคีลองเล็ก ๆ  กบัสะพาน
ไมไผใหนัง่ชลิรบัสายลมแสงแดด ผอนสายตาไปกบั
ทุงนาใตทองฟากวาง เรียบงายแตแฮปปสุด ๆ ใคร
วาวิถีบานนอกแบบนี้เชย…เชย ขอเถียงตายเลย! 
ใครสนใจอยากมาสมัผสัชวีติบานนอกคอกนา คลกิ
ดูรายละเอียดที่ www.baannokkokna.com

ตามธรรมเนียมตอนขากลับตองแวะชอป

แวะชมิมาเรื่อย ตั้งแตบานขนมคุณภัทรา ไอศกรีม
จากฟารมโชคชัย ขาวโพดไรสวุรรณ นมสดเย็น ๆ  จาก
มิลคแลนดของคาเฟนมไทย - เดนมารก เพื่อไมให
ปากวาง ตาไมปรือระหวางขับรถกลับบาน อยาง
นอย ๆ หนาหนาวของเราปนี้ไมใชแคผานมาแลว
ผานไปละนะ

one would notice that the temple area is plush 
with greenery, offering quite a number of excellent 
spots to bring back your memory in the form of 
photography. The temple’s almshouse/cafeteria 
itself is notorious for its special and free Royal-
styled marinated pork noodle in gravy that the 
temple provides to all visitors.

We continue on to the Yai Sikhio temple area 
to explore a new attraction, Ban Yuan Nakhonchan 
Tuk, the only Tai - Yuan community in Korat that 
still preserves its unique characteristics until this 
day. The heritages, from art of living, language, art 
and culture, and knowledge are well accumulated 
in the form of the Learning Center of Tai - Yuan 
Culture that is housed in a 2-storey Tai - Yuan styled 
house. The Learning Center is open daily to the 
public. On Saturdays, however, a Tai - Yuan 
weekend market awaits you with its distinctive 
cultural products; the Tai - Yuan sarongs, desserts, 
and other souvenirs for you to bring home.

Flora and Fauna
We later move on to Pak Chong district to visit 

the Lamtakong Research Station under the Thailand 
Institute of Scientic and Technological Research 
(TISTR), the latest learning center that will provide 
you with fun and knowledge on botany and 
agriculture-related entomology with some facts 
about renewable energy and clean energy. Two 

glasshouses are open to the public exhibitions on 
the wonders of ora, showcasing an exhaustive 
number of plants so rare both in Thailand and in 
the world, such as epiphytic plants and orchids like 
Paphiopedilum or the Venus Slipper. They also 
house 30 types of water plants in sh tank, desert 
plants, succulent plants. It also includes the 
evolution of plants and the benets from plants.

One other thing you should not miss is the 
Tropical Insect Sanctuary that takes us on a journey 
to a simulated forest so abundant with butteries 
and other insects living in this natural habitat. To 
give you some examples, you will see the likes of; 
stick insects and a rare type of rhinoceros beetles. 
Insects are protected by law in Thailand. One 
exhibition expounds the life cycle of insects, while 
another is devoted to Insect Nursery that allows 
us to discover the queen of all mantis, devil’s 

F O L L O W  M E

After paying 40 baht each for our rented 
bicycles, we are good to go. The track itself is 2 
kilometers, but these 2 kilometers end up taking 
us roughly an hour to reach our destination. It is 
not the difculty nor danger of the terrain, but it 
is us who dillydally to prot the time we get to 
bask in all the glory of the scenery. Among the 
great sights are the Khao Prik peak that looks quite 
similar to the Fuji mountain in Japand and the 
Questa Peak or the E-to Peak. After that we go to 
pay respect to the Luang Pho Jed Kasut, the 
sculpture of Buddha believed to create rains during 
the right season, but for this trip, we all wish a 
sunny day with clear blue sky ahead of us. 

The Picturesque Field of Windmills
Of course, we can never miss the most iconic 

spot of all, the Lamtakong’s 14 gigantic windmills 
that stand straight in all their grandeur. They are 
one of EGAT’s innovations for renewable energy 
by incorporating the wind hydrogen hybrid with 
fuel cells to enable these windmills to generate 
9.14 million units per year in addition to the main 
underground power plant here that generates 
around 1,000 Megawatts per year. Together, they 
supply renewable energy from water and wind to 
the city of Korat, ready to perfectly accommodate 
the city’s future growth.

Besides, as has previously been mentioned, 
the surrounding area of the reservoir is one top 
location for cafes and restaurants including the 
Baan Rai Plai Nern restaurant situated on the way 
up to the reservoir. This one is more than just a 
steakhouse as their specialties also extend to the 
sh dishes, using the fresh sh caught right from 
the dam. The remarkable dishes are Chuchee of 
sheatsh and steamed catsh with lime. The other 
strong point here is the view where you can enjoy 
the glorious sight of the windmills. For those who 
wish to visit the reservoir, please do some research 
on the prices and offers of each restaurant. What 
we can guarantee to those who can stay until 
evening time, however, is the reward they would 
get; an unforgettable sunset.

The Best of Sikhio 
Now that we are already in the SiKhio district 

vicinity, it would be a waste not to explore the 
area. We begin by visiting Korat city’s famous Luang 
Pho Toh temple whose glory could be seen from 
Mittraphap road. After admiring the beauty of the 
temple’s main hall and relishing in an act of charity, 

ower mantis in a very up, close, and personal 
manner. One could say that this museum will be 
a crowd-pleaser both to children and adults. It is 
open daily from 9 am to 4 pm.

A Pastoral Hideaway
Another stop during this trip is at Baan Nok 

Kokna Farmstay, a small farmstay and café that will 
catch the hearts of those who enjoy the romanticism 
of the countryside the same way Khun Tui, the owner 
does. She opens this farmstay to offer travelers a 
great accommodation, excellent cuisine, and cool 
lifestyles without having to go to a 5-star hotels.

Here at Baan Nok Kokna Farmstay, one would 
enjoy a mix of the winter breeze and the warmth 
of a nipa palm-roofed cottage and to wake up to 
a beautiful surrounding. Imagine a sip of lightly 
roasted Arabica coffee next to a rice eld and 

learning about organic farming before tucking into a 
warm hearty meal made of home - grown herbs and 
vegetables. A tiny little canal with a tiny little bamboo 
bridge is also there for you to sit on and enjoy the 
vast rice eld under the vast blue sky. Who would 
not love this kind of country life? For more 
information, please visit www.baannokkokna.com
 As is a custom, on our way back, we keep 
ourselves awake and alert by indulging on a 
shopping and eating spree, from Baan Kanom Khun 
Pattra, the ice cream from Farm Chokchai, the corns 
from Suwan’s Corn Farm, cold milk from Milk Land, 
a milk café run by Thai-Denmark. This winter is not 
a dull one for us.
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one would notice that the temple area is plush 
with greenery, offering quite a number of excellent 
spots to bring back your memory in the form of 
photography. The temple’s almshouse/cafeteria 
itself is notorious for its special and free Royal-
styled marinated pork noodle in gravy that the 
temple provides to all visitors.

We continue on to the Yai Sikhio temple area 
to explore a new attraction, Ban Yuan Nakhonchan 
Tuk, the only Tai - Yuan community in Korat that 
still preserves its unique characteristics until this 
day. The heritages, from art of living, language, art 
and culture, and knowledge are well accumulated 
in the form of the Learning Center of Tai - Yuan 
Culture that is housed in a 2-storey Tai - Yuan styled 
house. The Learning Center is open daily to the 
public. On Saturdays, however, a Tai - Yuan 
weekend market awaits you with its distinctive 
cultural products; the Tai - Yuan sarongs, desserts, 
and other souvenirs for you to bring home.

Flora and Fauna
We later move on to Pak Chong district to visit 

the Lamtakong Research Station under the Thailand 
Institute of Scientific and Technological Research 
(TISTR), the latest learning center that will provide 
you with fun and knowledge on botany and 
agriculture-related entomology with some facts 
about renewable energy and clean energy. Two 

glasshouses are open to the public exhibitions on 
the wonders of flora, showcasing an exhaustive 
number of plants so rare both in Thailand and in 
the world, such as epiphytic plants and orchids like 
Paphiopedilum or the Venus Slipper. They also 
house 30 types of water plants in fish tank, desert 
plants, succulent plants. It also includes the 
evolution of plants and the benefits from plants.

One other thing you should not miss is the 
Tropical Insect Sanctuary that takes us on a journey 
to a simulated forest so abundant with butterflies 
and other insects living in this natural habitat. To 
give you some examples, you will see the likes of; 
stick insects and a rare type of rhinoceros beetles. 
Insects are protected by law in Thailand. One 
exhibition expounds the life cycle of insects, while 
another is devoted to Insect Nursery that allows 
us to discover the queen of all mantis, devil’s 

flower mantis in a very up, close, and personal 
manner. One could say that this museum will be 
a crowd-pleaser both to children and adults. It is 
open daily from 9 am to 4 pm.

A Pastoral Hideaway
Another stop during this trip is at Baan Nok 

Kokna Farmstay, a small farmstay and café that will 
catch the hearts of those who enjoy the romanticism 
of the countryside the same way Khun Tui, the owner 
does. She opens this farmstay to offer travelers a 
great accommodation, excellent cuisine, and cool 
lifestyles without having to go to a 5-star hotels.

Here at Baan Nok Kokna Farmstay, one would 
enjoy a mix of the winter breeze and the warmth 
of a nipa palm-roofed cottage and to wake up to 
a beautiful surrounding. Imagine a sip of lightly 
roasted Arabica coffee next to a rice field and 

learning about organic farming before tucking into a 
warm hearty meal made of home - grown herbs and 
vegetables. A tiny little canal with a tiny little bamboo 
bridge is also there for you to sit on and enjoy the 
vast rice field under the vast blue sky. Who would 
not love this kind of country life? For more 
information, please visit www.baannokkokna.com 
 As is a custom, on our way back, we keep 
ourselves awake and alert by indulging on a 
shopping and eating spree, from Baan Kanom Khun 
Pattra, the ice cream from Farm Chokchai, the corns 
from Suwan’s Corn Farm, cold milk from Milk Land, 
a milk café run by Thai-Denmark. This winter is not 
a dull one for us.
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กลวยไมอยางรองเทานารี ไมนํ้าในตูปลากวา 30 
ชนดิ ไมทะเลทราย ไมอวบนํา้ รวมถงึพรรณไมตาม
วิวัฒนาการ และการใชประโยชนจากพืช 

แตที่ไมควรพลาดคือ พิพิธภัณฑการอนุรักษ
แมลงเขตรอน เราไดชมปาจําลองท่ีเตม็ไปดวยผีเสือ้
และแมลงตาง ๆ บินไปมาตามธรรมชาติ เชน 
ตั๊กแตนก่ิงไม ดวงกวางดาว แมลงจัดเปนสัตวปา
คุมครองของไทย มีหองภาพเพ่ือเรียนรูวงจรชีวิต
แมลง และเนิรสเซอรรี่แมลงที่ทําใหเราไดรูจักกับ
ราชินีแหงตั๊กแตนตําขาวหรือดอกไมปศาจอยาง
ใกลชดิ นบัเปนสถานท่ีเทีย่วทีไ่ดใจทัง้เดก็และผูใหญ 
ออ! ที่นี่เปดใหเขาชมทุกวันตั้งแต 09.00-16.00 น. 

ªÔÅáºººŒÒ¹ æ 
อีกหน่ึงจุดพักในทริปนี้อยูที่บานนอกคอกนา 

ฟารมสเตยและคาเฟเลก็ ๆ  เหมาะกับสายรักธรรมชาติ
และคนหัวใจบานนอก เหมือนกันกับคุณตุย สาว
เจาของสถานที ่ผูเปดบานตอนรบันกัเดนิทาง ดวย
แนวคดิทีว่า ทาํไมท่ีพกัด ีๆ  อาหารหนาตาด ีๆ  ไลฟ
สไตลด ีๆ จะตองอยูแตในโรงแรม 5 ดาวดวยละ?

ที่บานนอกคอกนาจึงมีกระทอมมุงจากใหเรา
ไดกินอิม่นอนอุนเคลาลมหนาวเบา ๆ  ตืน่เชาชมนก
ชมไม จิบกาแฟอาราบิกาคั่วออนๆ ขางแปลงนา 
เรียนรูวิถีเกษตรอินทรีย กินอาหารปรุงสดใหมจาก
แปลงผกัในสวนหลงับาน มคีลองเลก็ ๆ  กบัสะพาน
ไมไผใหนัง่ชลิรบัสายลมแสงแดด ผอนสายตาไปกบั
ทุงนาใตทองฟากวาง เรียบงายแตแฮปปสุด ๆ ใคร
วาวิถีบานนอกแบบนี้เชย…เชย ขอเถียงตายเลย! 
ใครสนใจอยากมาสมัผสัชวีติบานนอกคอกนา คลกิ
ดูรายละเอียดที่ www.baannokkokna.com

ตามธรรมเนียมตอนขากลับตองแวะชอป

แวะชมิมาเรื่อย ตั้งแตบานขนมคุณภัทรา ไอศกรีม
จากฟารมโชคชัย ขาวโพดไรสวุรรณ นมสดเย็น ๆ  จาก
มิลคแลนดของคาเฟนมไทย - เดนมารก เพื่อไมให
ปากวาง ตาไมปรือระหวางขับรถกลับบาน อยาง
นอย ๆ หนาหนาวของเราปนี้ไมใชแคผานมาแลว
ผานไปละนะ

one would notice that the temple area is plush 
with greenery, offering quite a number of excellent 
spots to bring back your memory in the form of 
photography. The temple’s almshouse/cafeteria 
itself is notorious for its special and free Royal-
styled marinated pork noodle in gravy that the 
temple provides to all visitors.

We continue on to the Yai Sikhio temple area 
to explore a new attraction, Ban Yuan Nakhonchan 
Tuk, the only Tai - Yuan community in Korat that 
still preserves its unique characteristics until this 
day. The heritages, from art of living, language, art 
and culture, and knowledge are well accumulated 
in the form of the Learning Center of Tai - Yuan 
Culture that is housed in a 2-storey Tai - Yuan styled 
house. The Learning Center is open daily to the 
public. On Saturdays, however, a Tai - Yuan 
weekend market awaits you with its distinctive 
cultural products; the Tai - Yuan sarongs, desserts, 
and other souvenirs for you to bring home.

Flora and Fauna
We later move on to Pak Chong district to visit 

the Lamtakong Research Station under the Thailand 
Institute of Scientic and Technological Research 
(TISTR), the latest learning center that will provide 
you with fun and knowledge on botany and 
agriculture-related entomology with some facts 
about renewable energy and clean energy. Two 

glasshouses are open to the public exhibitions on 
the wonders of ora, showcasing an exhaustive 
number of plants so rare both in Thailand and in 
the world, such as epiphytic plants and orchids like 
Paphiopedilum or the Venus Slipper. They also 
house 30 types of water plants in sh tank, desert 
plants, succulent plants. It also includes the 
evolution of plants and the benets from plants.

One other thing you should not miss is the 
Tropical Insect Sanctuary that takes us on a journey 
to a simulated forest so abundant with butteries 
and other insects living in this natural habitat. To 
give you some examples, you will see the likes of; 
stick insects and a rare type of rhinoceros beetles. 
Insects are protected by law in Thailand. One 
exhibition expounds the life cycle of insects, while 
another is devoted to Insect Nursery that allows 
us to discover the queen of all mantis, devil’s 

F O L L O W  M E

After paying 40 baht each for our rented 
bicycles, we are good to go. The track itself is 2 
kilometers, but these 2 kilometers end up taking 
us roughly an hour to reach our destination. It is 
not the difculty nor danger of the terrain, but it 
is us who dillydally to prot the time we get to 
bask in all the glory of the scenery. Among the 
great sights are the Khao Prik peak that looks quite 
similar to the Fuji mountain in Japand and the 
Questa Peak or the E-to Peak. After that we go to 
pay respect to the Luang Pho Jed Kasut, the 
sculpture of Buddha believed to create rains during 
the right season, but for this trip, we all wish a 
sunny day with clear blue sky ahead of us. 

The Picturesque Field of Windmills
Of course, we can never miss the most iconic 

spot of all, the Lamtakong’s 14 gigantic windmills 
that stand straight in all their grandeur. They are 
one of EGAT’s innovations for renewable energy 
by incorporating the wind hydrogen hybrid with 
fuel cells to enable these windmills to generate 
9.14 million units per year in addition to the main 
underground power plant here that generates 
around 1,000 Megawatts per year. Together, they 
supply renewable energy from water and wind to 
the city of Korat, ready to perfectly accommodate 
the city’s future growth.

Besides, as has previously been mentioned, 
the surrounding area of the reservoir is one top 
location for cafes and restaurants including the 
Baan Rai Plai Nern restaurant situated on the way 
up to the reservoir. This one is more than just a 
steakhouse as their specialties also extend to the 
sh dishes, using the fresh sh caught right from 
the dam. The remarkable dishes are Chuchee of 
sheatsh and steamed catsh with lime. The other 
strong point here is the view where you can enjoy 
the glorious sight of the windmills. For those who 
wish to visit the reservoir, please do some research 
on the prices and offers of each restaurant. What 
we can guarantee to those who can stay until 
evening time, however, is the reward they would 
get; an unforgettable sunset.

The Best of Sikhio 
Now that we are already in the SiKhio district 

vicinity, it would be a waste not to explore the 
area. We begin by visiting Korat city’s famous Luang 
Pho Toh temple whose glory could be seen from 
Mittraphap road. After admiring the beauty of the 
temple’s main hall and relishing in an act of charity, 

ower mantis in a very up, close, and personal 
manner. One could say that this museum will be 
a crowd-pleaser both to children and adults. It is 
open daily from 9 am to 4 pm.

A Pastoral Hideaway
Another stop during this trip is at Baan Nok 

Kokna Farmstay, a small farmstay and café that will 
catch the hearts of those who enjoy the romanticism 
of the countryside the same way Khun Tui, the owner 
does. She opens this farmstay to offer travelers a 
great accommodation, excellent cuisine, and cool 
lifestyles without having to go to a 5-star hotels.

Here at Baan Nok Kokna Farmstay, one would 
enjoy a mix of the winter breeze and the warmth 
of a nipa palm-roofed cottage and to wake up to 
a beautiful surrounding. Imagine a sip of lightly 
roasted Arabica coffee next to a rice eld and 

learning about organic farming before tucking into a 
warm hearty meal made of home - grown herbs and 
vegetables. A tiny little canal with a tiny little bamboo 
bridge is also there for you to sit on and enjoy the 
vast rice eld under the vast blue sky. Who would 
not love this kind of country life? For more 
information, please visit www.baannokkokna.com
 As is a custom, on our way back, we keep 
ourselves awake and alert by indulging on a 
shopping and eating spree, from Baan Kanom Khun 
Pattra, the ice cream from Farm Chokchai, the corns 
from Suwan’s Corn Farm, cold milk from Milk Land, 
a milk café run by Thai-Denmark. This winter is not 
a dull one for us.
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กลวยไมอยางรองเทานารี ไมนํ้าในตูปลากวา 30 
ชนดิ ไมทะเลทราย ไมอวบนํา้ รวมถงึพรรณไมตาม
วิวัฒนาการ และการใชประโยชนจากพืช 

แตที่ไมควรพลาดคือ พิพิธภัณฑการอนุรักษ
แมลงเขตรอน เราไดชมปาจําลองท่ีเตม็ไปดวยผีเสือ้
และแมลงตาง ๆ บินไปมาตามธรรมชาติ เชน 
ตั๊กแตนก่ิงไม ดวงกวางดาว แมลงจัดเปนสัตวปา
คุมครองของไทย มีหองภาพเพ่ือเรียนรูวงจรชีวิต
แมลง และเนิรสเซอรรี่แมลงที่ทําใหเราไดรูจักกับ
ราชินีแหงตั๊กแตนตําขาวหรือดอกไมปศาจอยาง
ใกลชดิ นบัเปนสถานท่ีเทีย่วทีไ่ดใจทัง้เดก็และผูใหญ 
ออ! ที่นี่เปดใหเขาชมทุกวันตั้งแต 09.00-16.00 น. 

ªÔÅáºººŒÒ¹ æ 
อีกหน่ึงจุดพักในทริปนี้อยูที่บานนอกคอกนา 

ฟารมสเตยและคาเฟเลก็ ๆ  เหมาะกับสายรักธรรมชาติ
และคนหัวใจบานนอก เหมือนกันกับคุณตุย สาว
เจาของสถานท่ี ผูเปดบานตอนรบันกัเดนิทาง ดวย
แนวคดิทีว่า ทาํไมทีพ่กัด ีๆ  อาหารหนาตาด ีๆ  ไลฟ
สไตลด ีๆ จะตองอยูแตในโรงแรม 5 ดาวดวยละ?

ที่บานนอกคอกนาจึงมีกระทอมมุงจากใหเรา
ไดกินอิม่นอนอุนเคลาลมหนาวเบา ๆ  ตืน่เชาชมนก
ชมไม จิบกาแฟอาราบิกาคั่วออนๆ ขางแปลงนา 
เรียนรูวิถีเกษตรอินทรีย กินอาหารปรุงสดใหมจาก
แปลงผกัในสวนหลงับาน มคีลองเลก็ ๆ  กบัสะพาน
ไมไผใหนัง่ชลิรบัสายลมแสงแดด ผอนสายตาไปกบั
ทุงนาใตทองฟากวาง เรียบงายแตแฮปปสุด ๆ ใคร
วาวิถีบานนอกแบบนี้เชย…เชย ขอเถียงตายเลย! 
ใครสนใจอยากมาสมัผสัชวีติบานนอกคอกนา คลกิ
ดูรายละเอียดที่ www.baannokkokna.com

ตามธรรมเนียมตอนขากลับตองแวะชอป

แวะชมิมาเรื่อย ตั้งแตบานขนมคุณภัทรา ไอศกรีม
จากฟารมโชคชัย ขาวโพดไรสวุรรณ นมสดเย็น ๆ  จาก
มิลคแลนดของคาเฟนมไทย - เดนมารก เพื่อไมให
ปากวาง ตาไมปรือระหวางขับรถกลับบาน อยาง
นอย ๆ หนาหนาวของเราปนี้ไมใชแคผานมาแลว
ผานไปละนะ

one would notice that the temple area is plush 
with greenery, offering quite a number of excellent 
spots to bring back your memory in the form of 
photography. The temple’s almshouse/cafeteria 
itself is notorious for its special and free Royal-
styled marinated pork noodle in gravy that the 
temple provides to all visitors.

We continue on to the Yai Sikhio temple area 
to explore a new attraction, Ban Yuan Nakhonchan 
Tuk, the only Tai - Yuan community in Korat that 
still preserves its unique characteristics until this 
day. The heritages, from art of living, language, art 
and culture, and knowledge are well accumulated 
in the form of the Learning Center of Tai - Yuan 
Culture that is housed in a 2-storey Tai - Yuan styled 
house. The Learning Center is open daily to the 
public. On Saturdays, however, a Tai - Yuan 
weekend market awaits you with its distinctive 
cultural products; the Tai - Yuan sarongs, desserts, 
and other souvenirs for you to bring home.

Flora and Fauna
We later move on to Pak Chong district to visit 

the Lamtakong Research Station under the Thailand 
Institute of Scientic and Technological Research 
(TISTR), the latest learning center that will provide 
you with fun and knowledge on botany and 
agriculture-related entomology with some facts 
about renewable energy and clean energy. Two 

glasshouses are open to the public exhibitions on 
the wonders of ora, showcasing an exhaustive 
number of plants so rare both in Thailand and in 
the world, such as epiphytic plants and orchids like 
Paphiopedilum or the Venus Slipper. They also 
house 30 types of water plants in sh tank, desert 
plants, succulent plants. It also includes the 
evolution of plants and the benets from plants.

One other thing you should not miss is the 
Tropical Insect Sanctuary that takes us on a journey 
to a simulated forest so abundant with butteries 
and other insects living in this natural habitat. To 
give you some examples, you will see the likes of; 
stick insects and a rare type of rhinoceros beetles. 
Insects are protected by law in Thailand. One 
exhibition expounds the life cycle of insects, while 
another is devoted to Insect Nursery that allows 
us to discover the queen of all mantis, devil’s 
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After paying 40 baht each for our rented 
bicycles, we are good to go. The track itself is 2 
kilometers, but these 2 kilometers end up taking 
us roughly an hour to reach our destination. It is 
not the difculty nor danger of the terrain, but it 
is us who dillydally to prot the time we get to 
bask in all the glory of the scenery. Among the 
great sights are the Khao Prik peak that looks quite 
similar to the Fuji mountain in Japand and the 
Questa Peak or the E-to Peak. After that we go to 
pay respect to the Luang Pho Jed Kasut, the 
sculpture of Buddha believed to create rains during 
the right season, but for this trip, we all wish a 
sunny day with clear blue sky ahead of us. 

The Picturesque Field of Windmills
Of course, we can never miss the most iconic 

spot of all, the Lamtakong’s 14 gigantic windmills 
that stand straight in all their grandeur. They are 
one of EGAT’s innovations for renewable energy 
by incorporating the wind hydrogen hybrid with 
fuel cells to enable these windmills to generate 
9.14 million units per year in addition to the main 
underground power plant here that generates 
around 1,000 Megawatts per year. Together, they 
supply renewable energy from water and wind to 
the city of Korat, ready to perfectly accommodate 
the city’s future growth.

Besides, as has previously been mentioned, 
the surrounding area of the reservoir is one top 
location for cafes and restaurants including the 
Baan Rai Plai Nern restaurant situated on the way 
up to the reservoir. This one is more than just a 
steakhouse as their specialties also extend to the 
sh dishes, using the fresh sh caught right from 
the dam. The remarkable dishes are Chuchee of 
sheatsh and steamed catsh with lime. The other 
strong point here is the view where you can enjoy 
the glorious sight of the windmills. For those who 
wish to visit the reservoir, please do some research 
on the prices and offers of each restaurant. What 
we can guarantee to those who can stay until 
evening time, however, is the reward they would 
get; an unforgettable sunset.

The Best of Sikhio 
Now that we are already in the SiKhio district 

vicinity, it would be a waste not to explore the 
area. We begin by visiting Korat city’s famous Luang 
Pho Toh temple whose glory could be seen from 
Mittraphap road. After admiring the beauty of the 
temple’s main hall and relishing in an act of charity, 

ower mantis in a very up, close, and personal 
manner. One could say that this museum will be 
a crowd-pleaser both to children and adults. It is 
open daily from 9 am to 4 pm.

A Pastoral Hideaway
Another stop during this trip is at Baan Nok 

Kokna Farmstay, a small farmstay and café that will 
catch the hearts of those who enjoy the romanticism 
of the countryside the same way Khun Tui, the owner 
does. She opens this farmstay to offer travelers a 
great accommodation, excellent cuisine, and cool 
lifestyles without having to go to a 5-star hotels.

Here at Baan Nok Kokna Farmstay, one would 
enjoy a mix of the winter breeze and the warmth 
of a nipa palm-roofed cottage and to wake up to 
a beautiful surrounding. Imagine a sip of lightly 
roasted Arabica coffee next to a rice eld and 

learning about organic farming before tucking into a 
warm hearty meal made of home - grown herbs and 
vegetables. A tiny little canal with a tiny little bamboo 
bridge is also there for you to sit on and enjoy the 
vast rice eld under the vast blue sky. Who would 
not love this kind of country life? For more 
information, please visit www.baannokkokna.com
 As is a custom, on our way back, we keep 
ourselves awake and alert by indulging on a 
shopping and eating spree, from Baan Kanom Khun 
Pattra, the ice cream from Farm Chokchai, the corns 
from Suwan’s Corn Farm, cold milk from Milk Land, 
a milk café run by Thai-Denmark. This winter is not 
a dull one for us.
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the park’s new zone, English rose field, a 
playground for children and to appreciate the 
gardens on a swing. The tickets for the Flora Park 
and the Rose Park are 250 baht for adults and 100 
baht for children and the elderly. For more 
Information:  www.facebook.com/FloraparkWNK
Dec 7 - 10, 2018 Pak Chong Agriculture Fair 
2018: Come and witness new agricultural 
technologies, enjoy the picturesque flower field, 
taste the inimitable sweet corns and corn milk 
from Suwan’s Corn Farm that people have to line 
up in queues to get them. One bottle of milk is 
said to be made from 3-4 stalks of corns at the 
National Corn and Sorghum Research Center 
(Suwan’s Corn Farm) Faculty of Agriculture, 
Kasetsart University, Pak Chong, Nakhon Ratchasima. 
Tel: 061-558-5280-1
Dec 8, 2018 – Jan 6, 2019 Jim Thompson 

Farm Tour invites you to join the fun of its 
gourmet activity with the concept “Sab 

Nua Hua Muan” the Taste of Isaan, 
an agricultural tourism with Isaan 
(Northeastern Thailand) culture 
surrounded by natural beauty. 
The farm tour “Sab Nua Hua 
Muan” will expose you to the local 

cuisine that is so scrumptious that 
you will find yourself longing for more 

and at the same time to the kind of fun that 
only the Isaan people know how – something that 
you will never forget at Jim Thompson Farm, Pak 
Thong Chai, Nakhon Ratchasima. For tickets: www.
thaiticketmajor.com
Feb 9, 2019 The annual harvest of the 2 greats 
of Pakchong, Nakhon Ratchasima, Granmonte and 
PB Valley, invites lovers of nature and 
wine aficionados alike to enjoy 
the winter breeze in the 
middle of vineyards that 
stretch as far as the 
eyes  cou ld  see . 
E x p e r i e n c e  t h e 
c o m p e t i t i o n  o f 
harvesting the ripe 
grapes and having fun 
grape-stomping in an oak 
barrels. Visit the winery and 
taste its wine or its high-quality 
grape juice served with special food created for the 
harvest season and other joyous activities. For more 
information, visit www.facebook.com/granmonte 
and www.facebook.com/PBValley.Khaoyai
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หนาวนี้มาเที่ยวโคราชกันนะ!
1 พ.ย. 61 ฟ้าประทานฟลอร่าพาร์ค พร้อม
เปิดสวนต้อนรบัคนรกัดอกไม้และสายเซลฟ่ี มาตืน่
ตากับความงามของดอกไม้เมืองหนาว สวน

กล้วยไม้มหัศจรรย์ ชิมกาแฟที่ทางไร่
ปลูกเองคั่วเอง ถ่ายรูปในเขา

วงกตดอกไม้ ลอดอุโมงค์
ม่านบาหลี ชมทุ่งเวอร์

บีน่า และพบกับโซน
ใหม ่  ทุ ่ งกุหลาบ
องักฤษ ลานเดก็เล่น 
และโล้ชิงช้าชมสวน 

บัตรเข้าชมสองสวน 
ฟลอร่าพาร์คและโรส

พาร์ต 250 บาทส�าหรับ
ผู้ใหญ่ 100 บาทส�าหรับเด็ก

ละผู้สูงอายุ คลิกดูรายละเอียดที่ 
www.facebook.com/FloraparkWNK

7-10 ธ.ค. 61 งานเกษตรแฟร์ปากช่อง 2561 
มาเทีย่วชมเทคโนโลยกีารเกษตร ชมทุง่ดอกไม้แสน
สวย ชมิข้าวโพดหวานและน�า้นมข้าวโพดไร่สุวรรณ
ที่รสชาติหวานอร่อยชนิดที่ใครๆ ก็ต้องยอมต่อคิว
ซือ้เพราะท�าจากข้าวโพดใหม่สดถงึ 3-4 ฝักต่อขวด 
ณ ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ (ไร่
สุวรรณ) คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
อ.ปากช่อง จ.นครราชสมีา โทร. 061-558-5280-1

8 ธ.ค. 61 - 6 ม.ค. 62 จิม ทอมป์สัน 
ฟาร์มทัวร์ เชิญมาม่วนร่วมกันกับกิจกรรมสนุกๆ 
อิ่มอร่อย คึกคักกับคอนเซ็ปต์ “แซ่บนัว หัวม่วน” 
อีสานโอชา สัมผัสการท ่องเที่ยวเชิงเกษตร 

วฒันธรรมอสีาน ท่ามกลางความงามของธรรมชาติ
ในฟาร ์มทัวร ์  แซ ่บนัว  หัวม ่วน เป ิด
ประสบการณ์เข้าถงึความแซ่บนวัของ
อาหาร และความหัวม่วนหรือ
ความส นุกกั บวิ ถี ชี วิ ตของ 
พี่ น ้ อ งชาวอี ส านที่ ฟ า ร ์ ม 
จิม ทอมป์สัน อ. ปักธงชัย  
จ. นครราชสีมา คลิกจองบัตร
ที ่www.thaiticketmajor.com

9 ก.พ. 62 เทศกาลเกบ็เกีย่ว
องุ่นประจ�าปี สองไร่องุ่นแห่ง อ.ปากช่อง 
จ.นครราชสีมา ทั้งกรานมอนเต้ และพีบี วัลเล่ย์ 
เชิญชวนคนรักธรรมชาติและคอไวน์มาสัมผัสลม
หนาวในไร่องุน่สดุสายตา แข่งขันกนัเกบ็องุน่อย่าง
สนกุสนาน มาเซลฟ่ีกบัองุน่พวงโต ๆ แล้วช่วยกัน
ย�า่องุน่ในถงัไม้โอ๊ก เยีย่มชมโรงงานผลติไวน์ จิบไวน์
หรือน�้าองุ ่นช้ันเลิศ พร้อมชิมอาหารจานพิเศษ
ต้อนรับฤดูเก็บเก่ียว แล้วยังมีกิจกรรมน่าสนใจ 
อืน่ ๆ อกี ตดิตามกจิกรรมทัวร์และโปรโมชัน่ได้ที่ 
www.facebook.com/granmonte และ  
www.facebook.com/PBValley.Khaoyai

A WINTER IN KORAT 
Nov 1, 2018 Flora Park Fah Prathan is set to 
open its doors to those with a knack for flowers 
and selfies to amaze them with the beauty of 
winter flowers, the spectacular orchid gardens and 
to try their home-made coffee. If the tunnel of 
Javanese treeline cannot entice you to enter, then 
a field of verbena will. Prepare yourself to explore 
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