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การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้ก่อตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2511 โดยปัจจบุนัเป็นรฐัวสิาหกจิด้านพลงังาน 
ในการก�ากบัดแูลของกระทรวงพลงังาน ซึง่ถอืเป็นหน่วยงานหลกัในการจดัหาและผลติ
ไฟฟ้า และการพัฒนาระบบส่งให้ครอบคลุมทั่วถึงทุกภูมิภาคของประเทศไทย ภายใต้
กรอบภารกิจการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าของประเทศอย่างต่อเนื่อง 
ตราบจนปัจจุบัน

ตลอดระยะเวลา 50 ปีของการเติบโตอย่างเข้มแข็งขององค์กร กฟผ. ได้มีบทบาท
ส�าคัญในการพัฒนาประเทศ ทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม ทั้งในการก่อสร้างเข่ือน
และโรงไฟฟ้าพลังงานน�า้ขนาดใหญ่ การส�ารวจ ผลติ และใช้ถ่านหินลกิไนต์เป็นเชือ้เพลงิ 
ในการผลติไฟฟ้า การสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนทีใ่ช้ก๊าซธรรมชาตเิป็นเช้ือเพลงิ 
และการขยายโครงข่ายสายส่งไปทุกภมูภิาค ท�าให้คนไทยทกุคนทกุภาคส่วนได้มโีอกาส
เข้าถงึพลงังานไฟฟ้าในราคาทีไ่ม่แพง ซึง่นัน่หมายถงึการพฒันาคณุภาพชวีติความเป็นอยู่ 
ให้ดขีึน้ ทัง้เป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างความเจรญิก้าวหน้าในด้านต่างๆ ให้กบั
ประเทศ สอดคล้องกบัหลกัการของกระทรวงพลงังานทีมุ่ง่หวงัให้ประชาชนมพีลงังาน
ใช้อย่างเพียงพอ ในราคาที่เป็นธรรมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เนือ่งในโอกาสครบรอบ 50 ปี ของการสถาปนาการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย 
กระผมขอส่งความปรารถนาดีมายังพนักงาน กฟผ. ทุกท่าน และพร้อมที่จะเป็นก�าลัง
สนับสนนุให้ กฟผ. ได้ปฏิบตัหิน้าท่ีอย่างเตม็ความสามารถ สร้างความมัน่คงให้กบัระบบ
ไฟฟ้าของประเทศ และสร้างคุณประโยชน์อย่างอเนกอนันต์ต่อระบบเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศตลอดไป

The Electricity Generating Authority of Thailand 
(EGAT) was established in accordance with the 
Electricity Generating Authority of Thailand Act B.E. 
2511.

It is a state enterprise in charge of energy under 
the supervision of the Ministry of Energy.

EGAT has served as the main supplier and 
producer of electricity and the developer of 
transmission and distribution system to cover all 
regions of Thailand under the framework of creating 
energy security.

Throughout the 50 years of robust growth, 
EGAT has played an important role in the country’s 
economic and social development.

Main tasks involve the construction of dams 
and large-scale hydropower plants, natural gas-
fired thermal powerhouses, transmission network 
and exploration and production of lignite as fuel 
for power plant to ensure that Thai people have 
access to affordable electricity.

That means a better quality of life, jobs, 
income generation and in various fields for the 
country are in accordance with Energy Ministry’s 
goal that the public has sufficient energy supply 
at a fair price and in an environmentally friendly 
way.

On the felicitous occasion of EGAT’s 50th 

anniversary, I would like to convey my best wishes 
to all EGAT employees.

I stand ready to support EGAT in the endeavor 
to perform its duties to the fullest to create 
stability and security for the country’s electrical 
system and continue to render many benefits for 
the country’s economy and society.

Mr. Siri Jirapongphan 
Energy Minister

สารอวยพร
เนื่องในวาระครบรอบ 

50 ปี การสถาปนา กฟผ. 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

นายศิริ  จิระพงษ์พันธ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

MESSAGE FROM THE
ENERGY MINISTER

ิตัญญับชาระรพมาตนึขงตัอกดไ ).ผฟก( ยทไศทเะรปงหแติลผยาฝาฟฟไราก  
นางงัลพนาดจิกหาสิวฐัรน็ปเนับุจจัปยดโ 1152 .ศ.พ ยทไศทเะรปงหแติลผยาฝาฟฟไราก  

ในการก�า ติลผะลแาหดัจรากนใกัลหนางยวนหน็ปเอืถงึซ นางงัลพงวรทะรกงอขลแูดบัก
ตใยาภ ยทไศทเะรปงอขคาภิมูภกุทงึถวัทมุลคบอรคหใงสบบะรานฒัพรากะลแ าฟฟไ

งอืนเอตงายอศทเะรปงอขาฟฟไนางงัลพนาดงคนัมมาวคงารสรากจิกราภบอรก  
นับุจจัปนจบารต

ทาบทบีมดไ .ผฟก รกคงองอขง็ขแมขเงายอตโบติเรากงอขีป 05 าลวเะยะรดอลต
ส�า นอืขเงารสอกรากนใงัท มคงัสะลแจิกฐษรศเนาดนใงัท ศทเะรปานฒัพรากนใญัค

�นนางงัลพาฟฟไงรโะลแ า �สราก ญหใดานข า งิลพเอืชเน็ปเตนไกิลนิหนาถชใะลแ ติลผ จวร  
 งิลพเอืชเน็ปเิตาชมรรธซากชใีทนอรมาวคนางงัลพาฟฟไงรโงารสราก าฟฟไติลผรากนใ

�ท คาภิมูภกุทปไงสยาสยาขงรคโยายขรากะลแ า สากอโีมดไนวสคาภกุทนคกุทยทไนคหใ
ูยอน็ปเมาวคติวีชพาภณุคานฒัพรากงึถยามหนันงึซ งพแมไีทาคารนใาฟฟไนางงัลพงึถาขเ  

บักหใ ๆงาตนาดนใานหวากญิรจเมาวคงารส ดไยารงารส นางงารสรากน็ปเงัท นึขีดหใ
นางงัลพีมนชาชะรปหใงัวหงุมีทนางงัลพงวรทะรกงอขรากกัลหบักงอลคดอส ศทเะรป

มอลดวแงิสบักรติมน็ปเะลแมรรธน็ปเีทาคารนใ อพงยีพเงายอชใ
 ยทไศทเะรปงหแติลผยาฝาฟฟไรากานปาถสรากงอข ีป 05 บอรบรคสากอโนใงอืนเ

�กน็ปเะจีทมอรพะลแ นาทกุท .ผฟก นางกันพงัยามีดานถรารปมาวคงสอขมผะรก า งัล
บบะรบักหใงคนัมมาวคงารส ถรามาสมาวคม็ตเงายอีทานหิตับิฏปดไ .ผฟก หในุนสบันส

ไฟฟาของประเทศ และสรางคุณประโยชนอยางอเนกอนันตตอระบบเศรษฐกิจและ
ปไดอลตศทเะรปงอขมคงัส

The Electricity Generating Authority of Thailand 
(EGAT) was established in accordance with the 
Electricity Generating Authority of Thailand Act B.E. 
2511.

It is a state enterprise in charge of energy under 
the supervision of the Ministry of Energy.

EGAT has served as the main supplier and 
producer of electricity and the developer of 
transmission and distribution system to cover all 
regions of Thailand under the framework of creating 
energy security.

Throughout the 50 years of robust growth, 
EGAT has played an important role in the country’s 
economic and social development.

Main tasks involve the construction of dams 
and large-scale hydropower plants, natural gas-

and exploration and production of lignite as fuel 
for power plant to ensure that Thai people have 
access to affordable electricity.

On the felicitous occasion of EGAT’s 50th 

anniversary, I would like to convey my best wishes 
to all EGAT employees.

I stand ready to support EGAT in the endeavor 
to perform its duties to the fullest to create 
stability and security for the country’s electrical 

the country’s economy and society.

Mr. Siri Jirapongphan 
Energy Minister

สารอวยพร
 บอรบรคะราวนใงอืนเ

50 ป การสถาปนา กฟผ. 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน

นายศิริ  จิระพงษพันธ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน

MESSAGE FROM THE
ENERGY MINISTER

   That means a better quality of life, jobs, 
income generation and development in various 
fields for the country are in accordance with 
Energy Ministry’s goal that the public has 
sufficient energy supply at a fair price and in an 
environmentally friendly way.



The Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) is a key 
state enterprise in the energy sector under the supervision of the 
Ministry of Energy and the Ministry of Finance.

It has successfully undertaken the mission of producing and 
supplying electrical power and strengthening energy security for 
Thailand over the past five decades.

EGAT has not only maintained energy security for the country 
but also ranks second among state enterprises which make the largest 
contribution to the national coffer.

That reflects well the organization’s ability, operational efficiency 
and the expertise of personnel.

EGAT’s financial contribution is crucial in enhancing the country’s 
fiscal stability and strength to international level.

The income derived from EGAT goes to the development of 
utilities and infrastructure that will bring stability and progress to the 
country.

MESSAGE FROM THE FINANCE MINISTER

การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกจิ
ด้านกิจการพลังงานที่ส�าคัญภายใต้การก�ากับดูแลของกระทรวงพลังงาน 
และกระทรวงการคลัง โดยด�าเนินภารกิจในการผลิตและส่งจ่ายพลังงาน
ไฟฟ้าและสร้างความมัน่คงด้านพลงังานให้กบัประเทศไทยมาอย่างยาวนาน 

ตลอดระยะเวลา 50 ปีที่ผ่านมา กฟผ. นอกจากจะดูแลความมั่นคง
ด้านพลังงานให้กับประเทศแล้ว  ยังเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่น�าส่ง 
รายได้เข้ากระทรวงการคลงัเป็นอนัดบั 2 ของประเทศ แสดงให้เหน็ถงึความ
สามารถขององค์กร ประสทิธภิาพการด�าเนนิงาน และความเชีย่วชาญของ
บุคลากรในองค์กรได้เป็นอย่างดี รายได้ดังกล่าวมีส่วนส�าคัญในการเสริม
สร้างเสถียรภาพด้านการคลังของประเทศ ท�าให้ฐานะการคลังของ
ประเทศไทยมีความเข้มแข็งทัดเทียมกับนานาประเทศ รายได้นี้ยังน�าไปใช้
เพื่อการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ อันจะ 
น�ามาซึง่ความมัน่คงและความเจรญิก้าวหน้าให้กบัประเทศไทย นอกจากนัน้  
กฟผ. ยังเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจท่ีมีสถานะการเงินอยู่ในระดับดีเลิศ  
ได้รับความเช่ือถือจากนักลงทุนและจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ  
AAA ซึ่งเป็นระดับสูงสุด แสดงถึงการมีระบบบริหารความเสี่ยงที่ดี 

สารอวยพร
เนื่องในวาระครบรอบ 

50 ปี การสถาปนา กฟผ. 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

In addition, EGAT is a state enterprise with excellent financial 
status, earning trust from investors with the AAA credit rating.

The apex credit rating indicates sound and efficient risk 
management system, an internal control system which encompasses 
corporate governance, transparency and accountability - factors 
leading to operational excellence.

I am therefore confident that EGAT will play an important role 
in working for the benefit of the Thai people and succeed in its 
mission as has been entrusted.

On the occasion of the 50th anniversary, I would like to send  
my best wishes to all EGAT executives and employees.

I wish EGAT prosperity and a sustainable growth, moving forward 
with Thailand as a leading power organization.

Mr. Apisak Tantivorawong
Finance Minister

นายอภิศักด์ิ  ตันติวรวงศ์ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

มีประสิทธิภาพ มีระบบควบคุมภายใน มีการก�ากับดูแลกิจการ ด้วยความ
โปร่งใสและตรวจสอบได้ ท�าให้การด�าเนินงานบรรลุเป้าหมายสูงสุด จึงมี
ความเชื่อมั่นว่า กฟผ. จะมีบทบาทส�าคัญในการท�างานเพื่อประโยชน์สุข
ของประชาชนชาวไทย และมุ่งขับเคล่ือนการด�าเนินงานในภารกิจให้ 
ส�าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

ในวาระโอกาสครบรอบ 50 ปี กฟผ. ในนามของรัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงการคลัง ขอส่งความปรารถนาดีมายังผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน 
กฟผ. ทุกท่าน และขออวยพรให้ กฟผ. มีความเจริญก้าวหน้าอย่าง 
ยั่งยืนและมั่นคง พร้อมเป็นองค์กรผลิตไฟฟ้าชั้นน�าที่อยู่คู่กับประเทศไทย
ตลอดไป



พลังงานไฟฟ้า นับเป็นพลังในการขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศให้มี
ความเจรญิก้าวหน้า ตลอดระยะเวลา 50 ปีทีผ่่านมา การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่ง
ประเทศไทย (กฟผ.) ได้รับมอบหมายภาระหน้าที่ส�าคัญในการด�าเนินงาน
ด้านการผลิต จัดส่ง และจ�าหน่ายพลังงานไฟฟ้า เพื่อให้ประชาชนมีพลังงาน
ไฟฟ้าใช้อย่างพอเพียง ซึ่งถือเป็นเสาหลักส�าคัญในการสร้างความม่ันคง 
ของประเทศ อีกท้ังยังเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้การก�ากับดูแลของ
กระทรวงพลงังานทีส่นบัสนนุนโยบายด้านพลงังาน พร้อมให้ความร่วมมือใน
การพัฒนาโครงการต่าง ๆ ของกระทรวงพลงังานและหน่วยงานภาครฐัอืน่ ๆ  
มาอย่างต่อเนือ่ง เป็นส่วนหนึง่ในการสร้างสรรค์สงัคมไทยให้เจรญิเตบิโตทัง้
ทางเศรษฐกจิ และการยกระดบัคณุภาพชวีติของคนไทย โดย กฟผ. ได้ยดึมัน่ 
ในพันธกิจการสร้างความมั่นคงในระบบไฟฟ้าของประเทศ ควบคู่ไปกับการ
ดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนจนเป็นที่ประจักษ์ 

เนือ่งในโอกาสศุภมงคลครบรอบ 50 ปี การสถาปนา กฟผ. นี ้ขออวยพร
ให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ กฟผ. ทุกท่าน จงมีแต่ความสุข ความเจริญ 
รวมท้ังขอให้การด�าเนินงานท้ังหลายของ กฟผ. ประสบความส�าเร็จ และ
บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ และสานต่อภารกิจการพัฒนา 
ด้านพลังงานของไทย โดยยึดถือประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับประเทศชาติและ
ประชาชนชาวไทยเป็นที่ตั้งสืบไป

Elect r i c i ty  has  fue led our  count ry ’s 
development and progress for 50 years. For this 
time, Electricity Generating Authority of Thailand 
(EGAT) has been tasked with the important duties 
of producing, distributing and selling electricity to 
satisfy the needs of all Thais.

As such, EGAT has been a pillar of support for 
national security. Governed by the Ministry of 
Energy, EGAT has continually supported national 
energy policies and readily worked to develop a 
variety of projects within the Ministry as well as 
other government agencies.

EGAT has been constant and steadfast in its 
mission to ensure a stable power system while 
clearly demonstrating sustained care and interest 
in communities and the environment. In this,  
EGAT has helped Thailand’s economic growth and 
improved its people’s quality of life.

On the occasion of the 50th anniversary of 
EGAT’s establishment, I would like to extend my 
sincerest and well wishes to all management 
executives and officials at EGAT for future 
endeavour to meet expectation and objective.

I stand firm to support EGAT as point of the 
country’s mission for a more secure and sustainable 
future of accessible and affordable power 
generation.

Yours sincerely,

Mr. Kulit Sombatsiri 
Permanent Secretary, 
Ministry of Energy Thailand

สารอวยพร
เนื่องในวาระครบรอบ 

50 ปี การสถาปนา กฟผ. 

ปลัดกระทรวงพลังงาน

นายกุลิศ สมบัติศิริ

ปลัดกระทรวงพลังงาน

MESSAGE FROM THE 
PERMANENT SECRETARY 
OF ENERGY 



ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี ของการสถาปนาการไฟฟ้า 
ฝา่ยผลติแหง่ประเทศไทย (กฟผ.) ไฟฟา้ถือเป็นหนึ่งปัจจยัส�าคญัของการพัฒนาประเทศ 
และได้เข้ามามีบทความส�าคัญอย่างยิ่งส�าหรับชีวิตมนุษย์ ทั้งในภาคเกษตรกรรม 
อุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ ท�าให้ปริมาณความต้องการไฟฟ้าในโลกสูงขึ้น จึงจ�าเป็น 
ต้องมีการผลิตกระแสไฟฟ้าให้เพียงพอเพ่ือความมั่นคงของชาติ  

ส�าหรับประเทศไทย การเติบโตของระบบเศรษฐกิจมีความสัมพันธ์กับการใช้ไฟฟ้า
มาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเรามีการประกาศรวมตัวกันเป็น AEC การใช้ไฟฟ้า
ของประเทศยิง่ขยายตวัมากยิง่ขึน้ ประเทศไทยเคยได้รบัการประเมนิจากธนาคารโลกว่า
ประเทศไทยมศีกัยภาพในการเป็น HUB ของอาเซยีน จึงต้องเตรียมพร้อมรับมอืกบัความ
ต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้นในอนาคต 

ที่ผ่านมา รัฐบาลมีนโยบายที่จะสร้างความมั่นคงทางพลังงาน เพื่อประโยชน์ต่อการ
พัฒนาประเทศ และส่ิงเหล่าน้ีจะเกิดไม่ได้ หากไม่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ผมขอขอบคุณ กฟผ. ที่ได้ช่วยเป็นก�าลังส�าคัญในการสร้างความเข้มแข็งทาง
พลังงาน สรรหาเชื้อเพลิง ราคาเหมาะสม พัฒนาโรงไฟฟ้าและระบบการผลิต-ส่งไฟฟ้า
ที่มีประสิทธิภาพ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สมกับวิสัยทัศน์องค์กร “นวัตกรรมพลัง
ไฟฟ้า เพื่อชีวิตที่ดีกว่า”

ในนามของกระทรวงการคลัง ผมขอแสดงความยินดี และชื่นชมเป็นอย่างยิ่งต่อการ
เติบโตของหน่วยงานท่านในครั้งนี้ การที่หน่วยงานแห่งหนึ่งจะสามารถยืนหยัดมาได้ถึง 
50 ปี ย่อมเป็นผลมาจากความร่วมมือ ร่วมใจ และความตั้งใจจริงของผู้บริหาร ตลอดจน
บคุลากรทกุระดบัในหน่วยงาน ถือเป็นหน้าตาของประเทศ และเป็นความภาคภมูใิจของ
พวกท่านชาว กฟผ. ที่แสดงให้เห็นถึงความเอาใจใส่ต่อการให้บริการ การท�างานเพื่อ
สนองประโยชน์ต่อประชาชน ด้วยนวัตกรรม ด้วยความมุ่งมั่นในการสร้างความมั่นคงให้
กับพลังงานของไทย

จึงขอแสดงความยินดี และชื่นชมต่อหน่วยงานของท่าน มา ณ โอกาสนี้

Congratulations to the Electricity Generating 
Authority of Thailand for the 50th anniversary.

Electricity is a crucial factor in national 
development and has truly become a very 
important part of human life, from agriculture to 
industry and business sectors.

This gives rise to power demand in the world, 
calling for the need to make sufficient electricity 
supply for national security.

For Thailand, economic growth has been 
correlated with electricity consumption.

This is especially the case when the AEC 
integration came into force which has accelerated 
the growth in Thailand’s power demand.

The World Bank has said Thailand has the 
potential to become a hub of ASEAN, and this 
therefore makes it necessary to prepare for the 
surge in future electricity demand.

In the past, the government has a policy to 
st rengthen energy secur i ty  for  nat ional 
development, and this would never happen 
without the cooperation from relevant agencies. 

I would like to thank EGAT for being a driving 
strengthening force behind energy security, 
procuring fuels at reasonable prices, developing 
power plants and generation-transmission systems 
which are efficient and eco-friendly to support its 
organization’s vision of “Innovate power solutions 
for a better life.”

On behalf of the Ministry of Finance, I 
congratulate and greatly appreciate the growth 
of your organization.

For an organization to remain steadfast for 
half a century, the cooperation and perseverance 
of the management and staff hold the key.

EGAT has contributed a positive image of the 
country which EGAT people can be proud of, 
especially in the demonstration of the attention 
to service that serves the public’s interests 
through innovation with a commitment to create 
stability for Thai energy.

I extend my congratulations and sincere 
admiration to your organization on this auspicious 
milestone.

Mr. Prasong Poontaneat 
Permanent Secretary,
Ministry of Finance

สารอวยพร
เนื่องในวาระ

ครบรอบ 50 ปี 

การสถาปนา กฟผ.

นายประสงค์ พูนธเนศ 

ปลัดกระทรวงการคลัง

MESSAGE FROM THE 
PERMANENT SECRETARY,
MINISTRY OF FINANCE

ปลัดกระทรวงการคลัง



นายประภาศ  คงเอียด

ผู้อ�านวยการส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

สารอวยพร
เนื่องในวาระ

ครบรอบ 50 ปี 

การสถาปนา กฟผ. 

Over the past five decades, EGAT has played a 
vital role in enhancing energy security for Thailand 
with sufficient supply to support the macro-economic 
development, especially the industrial sector, during 
the country’s economic upswing.

It is clearly evident that EGAT has helped raise 
the standard of living for Thai people as well.

The State Enterprise Policy Office (SEPO) has for 
a long time represented the Ministry of Finance as 
the shareholder in supervising EGAT’s operations.

SEPO’s working experience with EGAT, through a 
collaborative system between the government and 
state enterprises, such as the preparation of strategic 
plans, performance evaluation, and investment 
monitoring, shows that EGAT has a good working 
system, readiness and personnel with knowledge, 
capability and commitment in carrying out the mission.

However, the direction and pattern of the 
electricity business in the future is difficult to predict.

In the short term, there are issues about fuels for 
power generation and the adequacy of power plants 
to meet the country’s need.

But in the long term, EGAT may have to face 
challenges from disruptive technology that would 
grow intensely in the forms of market patterns and 
regulatory changes.

Therefore, EGAT must be prepared with new 
research and business development (New S-Curve), 
application of digital in management and services to 
reduce costs, and create an organizational culture 
that is dynamic to changes, which allow it to carry 
out the mission sustainably and be adaptive to the 
modern world.

On behalf of SEPO, I would like to show my 
appreciation over EGAT’s devotion in developing a 
power industry that has proved to be beneficial to 
the economic and social development of the country 
for a long time.

Finally, I wish to encourage EGAT to remain 
committed to moving the organization into the new 
age. Congratulations to EGAT on entering the 50th 

anniversary.

Mr. Prapas Kong-ied
Director, State Enterprise Policy Office

MESSAGE FROM THE 
DIRECTOR, 
STATE ENTERPRISE 
POLICY OFFICE

ผู้อ�านวยการส�านักงาน

คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

ช่วง 5 ทศวรรษที่ผ่านมา กฟผ. ได้มีบทบาทในการเสริมสร้างความมั่นคงทางด้าน
พลังงานให้กับประเทศไทยได้เป็นอย่างดีและเพียงพอในการรองรับการขับเคลื่อนภาค
เศรษฐกจิมหภาคของประเทศมาอย่างต่อเนือ่งตลอดมา โดยเฉพาะการรองรบัการขยายตวั 
ของการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในช่วงขาขึ้นของเศรษฐกิจไทย ท�าให้บทบาท
ของ กฟผ. ที่นอกจากสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่คนไทยแล้ว ยังเป็นการยกระดับ 
คุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่คนในชาติอีกด้วย และเป็นระยะเวลายาวนานที่ส�านักงาน 
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ซ่ึงท�าหน้าทีแ่ทนกระทรวงการคลงัในฐานะผูถ้อืหุน้ 
และด�าเนินบทบาทภาครัฐที่ก�ากับดูแล กฟผ. ด้วย ได้มีโอกาสร่วมงานกับ กฟผ. ผ่าน
ระบบการท�างานร่วมกันระหว่างภาครัฐกับรัฐวิสาหกิจ อาทิ การจัดท�าแผนยุทธศาสตร์ 
การประเมินผลการด�าเนินงาน การจัดท�าและติดตามการลงทุน เหล่านี้เป็นต้น ท�าให้
ทราบว่า กฟผ. มีระบบงานที่ดี มีความพร้อม และบุคลากรมีความรู้ความสามารถและ
ความมุ่งมัน่ในการด�าเนนิภารกิจ อย่างไรกด็ ีทศิทางและรปูแบบของธรุกจิไฟฟ้าในอนาคต
เป็นสิง่ทีค่าดเดาได้ยาก ซึง่ระยะสัน้จะเป็นปัญหาในแง่เชือ้เพลงิทีใ่ช้ผลติไฟฟ้าและความ
เพียงพอของโรงไฟฟ้าทีเ่พยีงพอกบัความต้องการของประเทศ แต่ในระยะยาวแล้ว กฟผ. 
อาจต้องเผชิญกับ Disruptive Technology ที่อาจรุนแรงขึ้น รูปแบบตลาดและ 
การก�ากบัดแูลทีเ่ปลีย่นแปลงไป ฉะนัน้ การเตรยีมความพร้อม ไม่ว่าจะเป็นการวิจยัและ
พัฒนาธุรกิจใหม่ (New S-Curve) การน�าดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการและการให้
บริการเพือ่ลดต้นทนุ และสร้างวฒันธรรมองค์กรทีพ่ร้อมต่อการปรบัเปลีย่นดงักล่าว เพือ่
ให้สามารถด�าเนินภารกิจได้อย่างยั่งยืนและพร้อมที่จะปรับตัวเข้าสู่โลกยุคใหม่ 

ในนาม สคร. กระผมขอชื่นชมการด�าเนินงานที่ผ่านมาของ กฟผ. ที่ได้ทุ่มเทและ
พฒันาอตุสาหกรรมไฟฟ้าอนัเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ
มาอย่างยาวนาน สุดท้ายนี้ จึงขอเป็นก�าลังใจให้ กฟผ. ยังคงมุ่งมั่นที่จะน�าองค์กรไปสู่
ความเป็นองค์กรยุคใหม่ และขอแสดงความยินดีกับ กฟผ. ในการเข้าสู่วาระครบรอบ  
50 ปี มา ณ โอกาสนี้



“การก�ากับดูแลกิจการพลังงานไฟฟ้า” เป็นภารกิจหน่ึงของคณะกรรมการก�ากับ
กิจการพลังงาน (กกพ.) และ ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับกิจการพลังงาน (ส�านักงาน 
กกพ.) ที่เกี่ยวข้องกับหลายภาคส่วน ทั้งผู้ใช้พลังงาน ชุมชน ท้องถิ่น ประชาชน รวมไป
ถงึผูร้บัใบอนญุาตประกอบกจิการพลงังาน เพือ่สร้างมาตรฐานการก�ากบักิจการพลงังาน
ให้เป็นไปตามแนวนโยบายที่ก�าหนด และสร้างสมดุลให้กับทุกฝ่าย 

การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นหนึง่ในหน่วยงานรัฐวสิาหกจิทีไ่ด้รบั
ใบอนุญาตดังกล่าว ในการท�าหน้าที่ผลิต จัดหาให้ได้มา และจ�าหน่ายพลังงานไฟฟ้าให้
แก่ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) รวมไปถึงผู้ใช้ไฟฟ้าตาม
กฎหมายก�าหนดและประเทศใกล้เคียง อีกทั้งด�าเนินธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการ
ไฟฟ้า ซึ่งเป็นองค์กรหลักในการสร้างความม่ันคงด้านพลังงานให้กับประเทศมาตลอด
ระยะเวลา 50 ปี ด้วยความมุ่งมั่น น�าประสบการณ์ความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมศาสตร์
และการบริหารจัดการมาพัฒนาประสิทธิภาพอย่างเต็มความสามารถ เพื่อประโยชน์สุข
ของคนไทยให้มีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอและมั่นคง ซึ่งจะน�าไปสู่ความเจริญก้าวหน้าของ
ประเทศอย่างยั่งยืน ทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม

ในโอกาสครบรอบ 50 ปี กฟผ. ในนามของประธาน กกพ. ขอแสดงความยินดี และ
ชื่นชมในการท�างานในด้านต่าง ๆ ของ กฟผ. รวมทั้งขอร่วมเป็นก�าลังใจในการด�าเนิน
ภารกจิในอนาคตให้ส�าเรจ็ลลุ่วงไปด้วยดี ตามทีมุ่ง่หวงัทกุประการ เพือ่ช่วยกนัขบัเคลือ่น
การพฒันาในมติใิหม่ ๆ  ด้านอตุสาหกรรมพลงังาน มุง่หน้าสู่อนาคตทีรุ่ง่เรอืงของประเทศ  
พร้อมกันนี้ ขออวยพรและส่งความปรารถนาดีมายังพนักงาน กฟผ. ทุกท่าน ให้ประสบ
แต่ความสุข ความส�าเร็จในหน้าที่การงานตลอดไป

นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ

ประธานกรรมการก�ากับกิจการพลังงาน

Regulating the electrical power operation is 
one of the missions of the Energy Regulatory 
Commission (ERC) and Office of the Energy 
Regulatory Commission (OERC).

The task involves many sectors including 
energy users, communities and energy business 
licensees, thus requiring regulations in accordance 
with the policy guidelines and striking a good 
balance for all related parties.

The Electricity Generating Authority of 
Thailand (EGAT) is one of the state enterprises 
licensed to produce and procure electricity for 
sales to the Metropolitan Electricity Authority 
(MEA), Provincial Electricity Authority (PEA) and 
electricity users as stipulated by the law and 
those in neighboring countries, in addition to 
undertaking power-related businesses.

EGAT has been the prime mover behind the 
creation of energy security for the country for 50 
years with determination to bring experience and 
eng ineer ing expert i se to ga in maximum 
management efficiency for ensuring sufficient and 
stable electricity supply, which leads to a 
sustainable growth in social, economic and 
environment dimensions.

On the auspicious occasion of the 50th 

anniversary of EGAT, on behalf of ERC, I would 
like to congratulate and show my appreciation 
of works EGAT has accomplished.

I would also like to give my moral support to 
EGAT to succeed in future endeavors to help drive 
development in new dimensions in the energy 
industry for a prosperous future of the country.

My best wishes to all EGAT staff for a happy 
and successful future.

Mr. Samerjai Suksumek
ERC Chairman

MESSAGE FROM THE 
CHAIRMA,
ENERGY REGULATORY 
COMMISSION

สารอวยพร
เนื่องในวาระ

ครบรอบ 50 ปี 

การสถาปนา กฟผ.

ประธานกรรมการ

ก�ากับกิจการพลังงาน



ในนามของการไฟฟ้านครหลวง ผมขอแสดงความยนิดกีบัการไฟฟ้าฝ่าย
ผลติแห่งประเทศไทย ทีไ่ด้ด�าเนนิกจิการมาครบปีที ่50 ในวนัท่ี 1 พฤษภาคม 
ศกนี้ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และการไฟฟ้านครหลวงมีความ
สมัพนัธ์อนัดใีนการด�าเนนิธุรกจิพลงังานไฟฟ้าร่วมกันมาอย่างยาวนาน ตลอด
จนส่งเสริม บูรณาการ แลกเปลี่ยนความรู้  พัฒนานวัตกรรม  และโครงการ
ต่าง ๆ  เพื่อตอบสนองนโยบายภาครัฐ และยกระดับประสิทธิภาพของระบบ
พลงังานไฟฟ้าและมาตรฐานคณุภาพชวีติของประเทศไทย พร้อมรองรับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมพลังงาน
ในอนาคต อย่างยั่งยืน

เนื่องในวาระครบรอบ 50 ปี ของการสถาปนาการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย ผมในฐานะผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง ขออวยพรและส่งความ
ปรารถนาดมีายงัการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย ให้มคีวามเจรญิก้าวหน้า  
และประสบความส�าเร็จในการด�าเนินกิจการ พร้อมเสริมสร้างศักยภาพ 
ด้านธุรกิจพลังงานไฟฟ้าและเศรษฐกิจให้เข้มแข็งยั่งยืน เคียงคู่ประชาชน 
ชาวไทยต่อไป 

สารอวยพร
เนื่องในวาระครบรอบ 50 ปี 

การสถาปนา กฟผ. 

ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง

นายกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์

ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง

On behalf of Metropolitan Electricity Authority 
(MEA), I would like to extend our sincerest 
congratulations to Electricity Generating Authority 
of Thailand (EGAT) as it completes its 50th year in 
operation on May 1 2019.

EGAT and MEA have long enjoyed a good 
relationship as we have worked together in the 
energy sector. Together, we have enhanced, 
integrated and exchanged expertise. We have 
developed and innovated a variety of projects in 
accordance with state policies; we have improved 
the efficiency of the electrical power system; and 
we have enhanced the quality of living in this 
country. We have also worked to sustainably adapt 
to our changing society and economy, as well as 
the evolution of future technologies within the 
energy industry.

On the occasion of the 50th anniversary of the 
establishment of EGAT, as the governor of MEA, I 
would like to express my best wishes to EGAT.

May EGAT advance and succeed in its 
endeavors. May it boost business potential within 
the electricity industry as well as strengthen our 
nation’s economy. Moreover, may EGAT endure 
and remain always side-by-side with the people 
of Thailand.

Mr. Kirapat Jiamset
Governor, Metropolitan Electricity Authority

MESSAGE FROM THE 
GOVERNOR,
METROPOLITAN 
ELECTRICITY AUTHORITY



สารอวยพร
เนื่องในวาระครบรอบ 50 ปี 

การสถาปนา กฟผ. 

ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

นายสมพงษ์ ปรีเปรม

ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

MESSAGE FROM THE 
GOVERNOR, PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

On the auspicious occasion of the 50th anniversary of the 
Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) on May 1, 2019, 
on behalf of the Provincial Electricity Authority (PEA), I am pleased 
to extend my best wishes and admiration to the EGAT management 
and staff who have successfully brought progress and growth to the 
organization steadily over five decades.

 EGAT is one of agencies in Thailand which has played a leading 
role in the region in quality and efficient electricity production.

 EGAT and PEA have a long and close relationship. We have 
cooperation in many projects geared towards maximizing benefits 
for people and the nation.

 Among them are the research and development of the National 
Energy Trading Platform, mapping out the national electricity digital 
platform, improvement of the electrical system’s reliability and 
cooperation on social responsibility.

 On this special occasion, may the power of the Triple Gems 
bestow upon the EGAT management and staff happiness, success 
and strength to work for the benefits and sustainable happiness for 
the people and the nation.

Mr. Sompong Preeprem
Governor, Provincial Electricity Authority

เนื่องในโอกาสอันเป็นที่น่ายินดี ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
(EGAT) ครบรอบการสถาปนาปีที่ 50 ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 นี้ ใน
นามของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ผมขอส่งความปรารถนาดี และขอ
ชื่นชมผู้บริหารและพนักงาน EGAT ทุกท่าน ที่น�าพาองค์กรก้าวหน้าและ
เติบโตอย่างมั่นคงมาตลอด 50 ปีที่ผ่านมา 

EGAT เป็นหน่วยงานหนึ่งของประเทศไทยที่มีบทบาทส�าคัญอย่างยิ่ง
ในระดับภูมิภาคด้านระบบการผลิตกระแสไฟฟ้าที่ มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ ซึ่ง EGAT และ PEA มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันมาอย่าง
ยาวนาน เรามีความร่วมมือในโครงการต่าง ๆ มากมาย ที่มุ่งเน้นให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน และประเทศชาติ อาทิ โครงการวิจัยและ
พัฒนาแพลตฟอร์มตลาดกลางการซื้อขายพลังงานไฟฟ้าแห่งชาติ และจัด
ท�าแผนท่ีน�าทางแพลตฟอร์มดิจิทัลการไฟฟ้าแห่งชาติ โครงการปรับปรุง

ความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า รวมถึงโครงการความร่วมมือด้านความ 
รับผิดชอบต่อสังคม เป็นต้น

ในวาระครบรอบ 50 ปี ของการสถาปนาการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย (EGAT) ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย อ�านวยพรให้
คณะผู้บริหาร ตลอดจนพนักงาน EGAT ทุกท่าน ประสบความสุข ความ
ส�าเร็จ และมีพลังกายพลังใจในการปฏิบัติงานให้แก่องค์กร เพื่อประโยชน์
และความสุขที่ยั่งยืนแก่ประชาชนและประเทศชาติต่อไป 



ในนามของบริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) ผมขอแสดงความยินดีเนื่องในวาระ 
ครบรอบ 50 ปี ของการสถาปนาการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และขอส่งความ
ปรารถนาดีมายังผู้บริหาร พนักงาน รวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน

กฟผ. และ ปตท. มีความสัมพันธ์ที่ดีมายาวนาน ตลอดระยะเวลา 40 ปี จนกระทั่ง
ปัจจบุนัทีม่คีวามร่วมมอืของทัง้สององค์กร น�ามาซึง่ความม่ันคงทางพลงังานของประเทศ 
ทัง้การจดัหาเชือ้เพลงิ การบรหิารจดัการก๊าซธรรมชาติอย่างมปีระสทิธภิาพ การวางแผน
การลงทุนขยายโครงสร้างพื้นฐานธุรกิจก๊าซและธุรกิจไฟฟ้า ที่ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้
กับประชาชนในการมีพลังงานใช้อย่างพอเพียงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งมิตรภาพ
ทีส่ัง่สมมาจะเป็นรากฐานอนัแขง็แกร่งของทัง้สององค์กร ทีจ่ะช่วยขบัเคลือ่นให้เกดิความ
มั่นคง ส่งเสริมการพัฒนาในหลายมิติ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของประเทศชาติและ
ประชาชน

สุดท้ายนี้ ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยจงอ�านวยพรให้ผู้บริหารและพนักงาน 
กฟผ. มีพลังและความสุขในการขับเคลื่อนและพัฒนานวัตกรรมพลังงานอย่างต่อเน่ือง 
เพื่อสร้างความมั่นคงเป็นรากฐานพลังงานไฟฟ้าให้กับประเทศตลอดไป

On behalf of PTT, I would like to congratulate 
the Electricity Generating Authority of Thailand for 
its 50th anniversary and send my best wishes to 
the management, employees and all involved 
parties.

EGAT and PTT have enjoyed a firm relationship 
throughout four decades. The two organizations 
have worked hand in hand to enhance national 
energy security, extending from fuel supply 
procurement, efficient management of natural gas 
supply, and investment plan for gas and power 
infrastructure businesses which ensure sufficient 
and environmentally friendly energy supplies for 
the public.

This long-term relationship has served a strong 
foundation to drive stability as well as various 
dimensions for sustainable growth of the nation 
and the people.

Finally, may the Holy Triple Gems bless the 
EGAT management and employees with power 
and happiness to drive and develop innovative 
energy to create a firm foundation for the electric 
power in the country.

Mr. Chansin Treenuchagron
President and CEO

MESSAGE FROM THE 
PTT PUBLIC COMPANY 
LIMITED

สารอวยพร
เนื่องในวาระ

ครบรอบ 50 ปี 

การสถาปนา กฟผ.

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

และกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ ่

บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)

ในนามของบริษัท ปตท. จ�า ะราวนใงอืนเีดนิยมาวคงดสแอขมผ )นชาหม( ดัก  
มาวคงสอขะลแ ยทไศทเะรปงหแติลผยาฝาฟฟไรากานปาถสรากงอข ีป 05 บอรบรค

นาทกุทงอขวยีกเนวสีมีทูผงึถมวร นางกันพ ราหิรบูผงัยามีดานถรารป
งัทะรกนจ ีป 04 าลวเะยะรดอลต นานวายามดีีทธนัพมัสมาวคีม .ทตป ะลแ .ผฟก

�น รกคงองอสงัทงอขอืมมวรมาวคีมีทนับุจจัป า  ศทเะรปงอขนางงัลพงาทงคนัมมาวคงึซาม
นผแงาวราก พาภิธทิสะรปีมงายอิตาชมรรธซากรากดัจราหิรบราก งิลพเอืชเาหดัจรากงัท
หในัมอืชเมาวคงารสยวชีท าฟฟไจิกรุธะลแซากจิกรุธนาฐนืพงารสงรคโยายขนุทงลราก

พาภรติมงึซ มอลดวแงิสอตรติมน็ปเะลแงยีพเอพงายอชในางงัลพีมรากนในชาชะรปบัก
มาวคดิกเหในอืลคเบัขยวชะจีท รกคงองอสงัทงอขงรกแง็ขแนัอนาฐการน็ปเะจามมสงัสีท
ะลแิตาชศทเะรปงอขนืยงัยงายอตโบติเรากอืพเ ติิมยาลหนใานฒัพรากมิรสเงส งคนัม

ประชาชน
�องจยัรตนตัรีรศะรพณุคานธาราออขมผ ีนยาทดุส า  นางกันพะลแราหิรบผูหใรพยวน

 งอืนเอตงายอนางงัลพมรรกตัวนานฒัพะลแนอืลคเบัขรากนใขุสมาวคะลแงัลพีม .ผฟก
ปไดอลตศทเะรปบักหใาฟฟไนางงัลพนาฐการน็ปเงคนัมมาวคงารสอืพเ

On behalf of PTT, I would like to congratulate 
the Electricity Generating Authority of Thailand for 
its 50th anniversary and send my best wishes to 
the management, employees and all involved 
parties.

throughout four decades. The two organizations 
have worked hand in hand to enhance national 
energy security, extending from fuel supply 

supply, and investment plan for gas and power 

and environmentally friendly energy supplies for 
the public.

This long-term relationship has served a strong 
foundation to drive stability as well as various 
dimensions for sustainable growth of the nation 
and the people.

Finally, may the Holy Triple Gems bless the 
EGAT management and employees with power 
and happiness to drive and develop innovative 

power in the country.

Mr. Chansin Treenuchagron
President and CEO

MESSAGE FROM  
PTT PUBLIC COMPANY 
LIMITED

สารอวยพร
ะราวนใงอืนเ

 ีป 05 บอรบรค

การสถาปนา กฟผ.

ประธานเจาหนาที่บริหาร

 ญหใรากดัจูผรากมรรกะลแ

บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)

นายชาญศิลป ตรีนุชกร

 ญหใรากดัจูผรากมรรกะลแราหิรบีทานหาจเนาธะรป

บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)



ย้อนไปเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2512 กฟผ. เป็นรัฐวิสาหกิจที่ได้ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อท�า
หน้าทีดู่แลรบัผดิชอบในการผลติและส่งไฟฟ้าของประเทศ ช่วยให้ประชาชนได้มคีณุภาพ
ชีวิตท่ีดีและมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง นับแต่น้ันเป็นต้นมา กฟผ. ก็ได้เร่งพัฒนาแหล่งผลิต
และส่งพลังงานไฟฟ้า ลงพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าและเขื่อนต่าง ๆ อย่างเต็มก�าลังความ
สามารถ เพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าของประชาชนคนไทยที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งใน
ภาคครวัเรอืนและภาคอตุสาหกรรม น�าพาแสงสว่างและความสขุให้กบัคนไทยมายาวนาน
นับ 50 ปี

ปัจจุบัน กฟผ. ยังคงท�างานด้วยความมุ ่งมั่น เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคล่ือน
ยุทธศาสตร์ชาติเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าของประเทศอย่างต่อเนื่อง  
ผลจากความมุมานะ สะท้อนอย่างประจักษ์ชัดผ่านรางวัลที่เชิดชูให้เป็นรัฐวิสาหกิจแห่ง
ความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศ โดยได้ร่วมเดินหน้านโยบาย Energy 4.0 ของ
กระทรวงพลงังาน สามารถรองรบัแนวทาง Thailand 4.0 ของรฐับาล ภายใต้การบริหาร
จัดการที่มีธรรมาภิบาล โปร่งใส และรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม อย่างต่อเนื่อง

ไม่เพียงเท่านั้น กฟผ. ยังได้มุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมและน�าเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาเพิ่ม
ศักยภาพและประสิทธิภาพในการผลิตและส่งพลังงานไฟฟ้าอย่างไม่หยุดยั้ง รองรับการ
เปลี่ยนแปลงในการด�าเนินงานด้านต่าง ๆ ในอนาคต ทั้งด้านพลังงานหมุนเวียน ระบบ
การจัดการพลงังาน ระบบโครงสร้างพืน้ฐานและอตุสาหกรรม โดยยงัคงยนืหยดัท�าหน้าที่
ดูแลความมั่นคงของระบบไฟฟ้า เพื่อความผาสุกของคนไทยตลอดไป

ผมจงึขอชืน่ชม พร้อมทัง้ส่งความรกัและความปรารถนาดมีายงัผูบ้รหิารและผูป้ฏบิตัิ
งาน กฟผ. ทกุคน และขอบคณุทีไ่ด้ปฏบิตังิานด้วยความมุง่มัน่ทุม่เท ท้ายสดุนี ้ขออ�านาจ
แห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก รวมถึงอ�านาจของหลวงพ่อเจ็ด
กษัตริย์ อันเป็นที่เคารพศรัทธาของผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. จงดลบันดาลให้ความมุ่งมั่นที่จะ
ท�างานเพื่อประเทศชาติประสบความส�าเร็จและขอให้ประสบความสุขความเจริญใน
หน้าที่การงานโดยทั่วกัน

      นายดิสทัต โหตระกิตย์

ประธานกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

Back on May 1, 1969, EGAT was set up as state 
enterprise to take charge of the country’s 
electricity production and transmission with a 
mission to raise quality of life and ensure the public 
has access to electricity thoroughly.

Since then, EGAT has accelerated the 
development of power generation and transmission.

It has spared no effort to build power plants 
and dams to meet the growing demand for 
electricity among Thai people, both in the 
household and industrial sectors. It has brought  
light and happiness to Thai people for 50 years.

EGAT is still working with a strong determination, 
becoming a driving force behind the national 
strategy to strengthan energy security for the 
country.

Its perseverance has been clearly mirrored by 
awards recognizing EGAT as a state enterprise of 
pride for the nation.

EGAT has joined forces with the Ministry of 
Energy to propel Energy 4.0 policy that supports 
the government’s Thailand 4.0 guidelines with 
good governance, transparency and responsibility 
to society and the environment.

Not only that, EGAT is also committed to 
relentlessly developing innovations and bringing 
new technologies to raise the potential and 
efficiency in generation and supply of electrical 
power.

EGAT is prepared to cope with changes in the 
future in terms of renewable energy, energy 
management system, infrastructure and industries 
by fulfilling its role in ensuring energy security for 
the well-being of Thai people.

  I would like to express my sincere appreciation 
and extend my fondness and good wishes to all 
EGAT executives and employees for working with 
dedication.

  Finally, may the power of the Triple Gems, 
all that is holy across the world and Luang Por Jet 
Kasat bestow upon you the success in the 
endeavor to  work for the country. I wish you 
happiness and prosperity in your career.

Distat Hotrakitya
Chairman, Electricity Generating 
Authority of Thailand

MESSAGE FROM THE 
CHAIRMAN, ELECTRICITY 
GENERATING AUTHORITY 
OF THAILAND

สารอวยพร
เนื่องในวาระ

ครบรอบ 50 ปี 

การสถาปนา กฟผ.

ประธานกรรมการ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
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	 นับตั้งแต่เร่ิมก่อตั้ง	กฟผ.	เมื่อวันที่	1	พฤษภาคม	2512	จวบจนในปี	2562	

น้ี		กฟผ.	มีอายุครบ	50	ปี	ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา	ได้ด�าเนินภารกิจสร้างความ

มั่นคงทางพลังงานไฟฟ้าให้กับประเทศ	 จากการพัฒนาระบบผลิตและส่งกระแสไฟฟ้า

ที่เชื่อมโยงในทุกพื้นที่	ขณะเดียวกันได้เชื่อมโยงวิถีชีวิตของผู้คนเข้าด้วยกันจากการ

ใช้พลังงานไฟฟ้า	ซึ่งช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและความสุขให้กับคนไทย	

	 วันนี้	กฟผ.	พร้อมที่จะก้าวต่อสู่ทศวรรษถัดไป	และจะยังคงเป็นส่วนหนึ่งในการ

สร้างสรรค์สิ่งดี	 ๆ	 ให้เกิดข้ึนในสังคมไทย	 ในวาระพิเศษเช่นนี้	 EGAT	Magazine	

จึงถือโอกาสน�าทุกท่านไปพูดคุยกับ	นายวิบูลย์		ฤกษ์ศิระทัย	ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่าย

ผลิตแห่งประเทศไทย	(กฟผ.)	ซึ่งถือเป็นแม่ทัพใหญ่ด้านพลังงานไฟฟ้า	มาบอกเล่า

ถึงความพร้อมในการน�าทัพขับเคลื่อนองค์การเพื่อสร้างรากฐานการเติบโตอย่าง

ยั่งยืน	พร้อมทวีบทบาทส�าคัญในอุตสาหกรรมไฟฟ้าทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียน

5 ทศวรรษ กฟผ.

แห่งความภาคภูมิใจ
พร้อมขับเคลื่อนสู่องค์การ

แห่งนวัตกรรมที่สร้างความสุขให้กับคนไทย

ปรับตัวท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง เร่งสู่การพัฒนานวัตกรรมเพ่ือรักษาความมั่นคง

เมื่อกระแสโลกเปลี่ยน วิธีคิดและการบริหารย่อมเปลี่ยนแปลงตาม จะเห็นได้ว่าความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตผู้คน และต่อธุรกิจอุตสาหกรรมต่างๆ  น�ามา
ซึ่งความท้าทายของ กฟผ. ที่จะต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงจากเทคโนโลยีที่พลิกผัน (Disruptive 
Technology) รวมถึงแนวโน้มของพลังงานหมุนเวียนที่เข้ามามีบทบาทในระบบไฟฟ้า ซึ่งในการบริหาร
จดัการการส่งจ่ายกระแสไฟฟ้าจงึต้องปรบัเปลีย่นรปูแบบตามไปด้วย แต่ยงัคงต้องรกัษาไว้ซึง่ความมัน่คง
ในระบบไฟฟ้าของประเทศ 

จากสถานการณ์โดยรอบที่เปลี่ยนไป ท�าให้บทบาทหน้าที่ กฟผ. ยิ่งชัดเจนมากขึ้น  ซ่ึงวิสัยทัศน์ 
“นวตักรรมพลงังานไฟฟ้าเพือ่ชวีติทีด่กีว่า” ได้สะท้อนการด�าเนนิงานนบัจากนีไ้ปได้เป็นอย่างด ีโดยเส้น
ทางของ กฟผ. จะมุง่ไปสูก่ารพฒันานวตักรรมเพือ่รกัษาความมัน่คงทางพลงังานไฟฟ้าของประเทศ เพือ่
สร้างฐานด้านบรหิารจดัการทีแ่ขง็แกร่งกว่าเดมิ รองรบัการเข้ามาของพลงังานหมนุเวยีน ตอบสนองความ
ต้องการใช้ไฟฟ้าของประชาชนให้เพียงพอ และลดต้นทุนการผลิต

ปูเส้นทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล มุ่งสู่การเป็นองค์การแห่งอนาคต

Digital Transformation นบัเป็นส่วนส�าคญัทีส่ร้างศกัยภาพทางการแข่งขนั การน�าเทคโนโลยดีจิิทลั
มาปรบัใช้ในทกุส่วนของกระบวนการด�าเนนิงาน รวมถึงการวางเป้าหมายและวัฒนธรรมองค์กร ก็เพื่อให้
สามารถปรับตัวในยุคดิจิทัลได้อย่างรวดเร็วพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบต่าง ๆ ได้ 
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EGAT’s five decades of pride
Innovating for happiness

Since its establishment on May 1, 1969, the Electricity 
Generating Authority of Thailand (EGAT) has been dedicated to 
creating electricity system security for the country by developing 
electricity generation and transmission systems linking all regions.

Through this integrated electrical system, EGAT connects 
people, raising their standard of living and putting smiles on 
their faces.

Today, EGAT is all set to move on to the next decade, 
continuing to be a driving force in creating good things for Thai 
society.

In this special occasion marking EGAT’s 50th anniversary, 
EGAT Magazine talks with EGAT Governor Viboon Rerksirathai 
about the readiness of moving the state power utility towards 
sustainable growth and a leading role in the electrical power 
industry in the country and the ASEAN region.

Adapting to change: Innovation for security
With the global trend changing, thinking and management 

methods are also being adapted.   
The rapid technological progress has affected the way of 

life of people, businesses and industries alike.
It has brought challenges for EGAT to cope with the 

disruptive technology and growing inroads of renewable energy 
in the electrical system, requiring an adaption in the power 
dispatching management that is still faithful to maintaining the 
stability of the country’s electrical system.

In the wind of change, EGAT’s role has become even clearer.
EGAT’s vision statement, ‘Innovate Power Solutions for a 

Better Life’ has well defined the pathway it is taking from now 
and beyond.

EGAT is gearing up towards innovation that sustains the 
country’s electrical energy security, creating a stronger 
management base and supporting the advent of renewable 
energy to respond to the public power demand and lower 
production costs.

Paving the way for digital technology:
Moving towards future entity

Digital transformation is an important element to drive 
competitiveness.

Adopting digital technology in every part of the operation 
process including setting goals and corporate culture allows the 
organization to quickly adapt to the digital age and other  
changes.

EGAT has guidelines for using digital technology to drive 
operations in response to the organization’s vision in delivering 
value to Thai people in terms of energy security, at the right 
cost and in an environmentally-friendly manner.

Our chosen technology must effectively align renewable 
energy with thermal power plants, and the capability of regulating 
a variety of power sources with predictive analytics to help with 
making a decision. In addition, the power system must be stable 
with the adoption of information technology and operational 
supports, such as the ‘Internet of Things’ to work with ‘Data-
Analytics’ to evaluate the performance of various devices.

Cost management is no less important as it helps increase 
opportunities for competition.
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 กฟผ. มีแนวทางการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมา
ผลักดันการด�าเนินงานเพื่อตอบสนองวิสัยทัศน์
องค์การ โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะส่งมอบคุณค่าแก่
คนไทยให้ได้รับความมั่นคงทางพลังงานด้วย
ต้นทุนที่เหมาะสม ควบคู่กับการมีสิ่งแวดล้อมที่ดี 
โดยเทคโนโลยีที่น�ามาใช้ต ้องสอดรับการน�า
พลังงานหมุนเวียนมาผลิตไฟฟ้าร ่วมกันกับ 
โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนให้เกิดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและสามารถควบคุมแหล่งพลังงาน 
ที่มีความหลากหลาย เช่น การวิเคราะห์แบบ
พยากรณ์ (Predictive Analytics) เพ่ือช่วยตัดสินใจ  
นอกจากนี้ ระบบไฟฟ้าจะต้องมีเสถียรภาพ โดย
น�าเทคโนโลยด้ีานสารสนเทศและด้านปฏิบตักิาร
มาสนับสนุน เช่น การใช้ IoT (Internet Of 
Thing) ท�างานร่วมกับ Data - Analytic เพื่อ
ประเมินประสิทธิภาพการท�างานของอุปกรณ์ 
ต่าง ๆ ส�าหรับด้านการบริหารต้นทุน นับเป็นสิ่ง
ส�าคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่ากัน ซ่ึงช่วยเพิ่มโอกาสใน
การแข่งขัน เช่น ด้านระบบส่งสามารถน�าเทคโน 
โลยี Blockchain มาเก็บข้อมูลการซื้อขายไฟฟ้า
ผ่านตลาดซื้อขายกลาง และน�ามาวิเคราะห์เพื่อ
ลดต้นทุนการจัดซื้อพลังงานจากแหล่งต่าง ๆ 
ตลอดจนการให้บรกิารในด้านอืน่ ๆ  ท่ีสร้างโอกาส
ในการเข้าถึงผู้ใช้ไฟฟ้าได้มากขึ้น 

Renewable Energy Forecast    

บริหารความเสี่ยงด้วยระบบพยากรณ์ที่แม่นย�า

กฟผ. ได้ด�าเนนิโครงการศกึษาการพยากรณ์ 
การผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน  
หรือ Renewable Energy Forecast  ซึ่งท�าให้
สามารถคาดการณ์ก�าลังผลิตไฟฟ้าในอนาคต 
ล่วงหน้าได้อย่างแม่นย�า 

Re Forecasting Center เป็นศนูย์พยากรณ์
พลังงานหมุนเวียนจากลมและแสงอาทิตย์ มี
ระบบฐานข้อมลู ระบบเฝ้าตดิตามทางไกล ระบบ
พยากรณ์ท่ีแม่นย�า ซ่ึงจะช่วยจัดสรรการผลิตให้
ได้ใกล้เคียงกับความต้องการ ส่งผลให้ต้นทุนการ
ผลิตลดลง และสามารถรองรับกรณีฉุกเฉินเมื่อ
พลังงานหมุนเวียนเหล่านั้นหายไปจากระบบ
พร้อม ๆ กัน จึงท�าให้การบริหารความเสี่ยงเป็น
ไปได้ดียิ่งขึ้น  โดยได้มีการพัฒนาแบบจ�าลองการ
พยากรณ์ก�าลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนในประเทศไทย ซึ่งได้ด�าเนินการติดตั้ง
จนแล้วเสร็จจ�านวน 8 แห่ง ท�าการทดสอบแบบ
จ�าลองและเริม่เกบ็ข้อมลูการพยากรณ์แล้วตัง้แต่
เดือนมกราคม 2562 เพื่อหาความเหมาะสม
ส�าหรับการใช้งานในประเทศไทย 

ทุกโรงไฟฟ้าของ กฟผ. ต้องยืดหยุ่น

ตอบสนองความต้องการใช้ไฟอย่างทันท่วงที

โรงไฟฟ้าของ กฟผ. จะต้องมีคุณสมบัติเป็น
โรงไฟฟ้าแบบยืดหยุ่น (Flexible Power Plant) 
สามารถเพิ่มปริมาณการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้า
หลัก หรือการจ่ายไฟจากแบตเตอรี่กักเก็บ
พลังงานต่าง ๆ ได้ทันท่วงที กฟผ. จึงศึกษาและ
ปรับปรุงโรงไฟฟ้าให้สามารถลดเวลาการเริ่มเดิน
เครื่องและหยุดเดินเครื่องโรงไฟฟ้า ซึ่งช่วยให้
กระบวนการท�างานสอดรับกับความไม่แน่นอน
ของพลังงานไฟฟ้าที่ได้จากพลังงานหมุนเวียน 
ตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้า และลดต้นทุน
การผลิต ซึ่งเริ่มศึกษาที่โรงไฟฟ้าวังน้อยเป็นแห่ง
แรก โดยในอนาคตจะเป็นต้นแบบให้กับโรงไฟฟ้า 
กฟผ. แห่งอื่น ๆ ต่อไป โดยเฉพาะโรงไฟฟ้าใหม่
ที่จะเกิดขึ้นตามแผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าของ
ประเทศ (Power Development Plan : PDP 
2018) 

พร้อมน�าระบบอัจฉริยะ AI

พลิกโฉมสู่โรงไฟฟ้าดิจิทัล

พร้อมกนันี ้ กฟผ. ได้มแีผนพฒันาโรงไฟฟ้าสู ่
การเป็นโรงไฟฟ้าดิจทัิล โดยเร่ิมจดัท�า “Digitalization  
Roadmap” ภายใต้โครงการ I Power Plus  
ซึ่งเป็นแผนระยะยาว 10 ปี ตั้งแต่ปี 2562-2572 
เพ่ือปรับกระบวนการท�างานจาก Hard Work 
เป็นรูปแบบ Smart Work ซึ่งจะพัฒนาให้
สามารถควบคุมและสั่งการผ่านระบบดิจิทัล มี
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ที่ถูกจัดเก็บ
อย่างเป็นระบบ เพื่อการเข้าถึงและน�ามาใช้ได้
อย่างมปีระสทิธภิาพ โดยมเีป้าหมายสงูสดุ คอืการ 
น�าระบบปัญญาประดษิฐ์ (Artificial Intelligence) 
หรือ AI มาวิเคราะห์และประมวลผลการท�างาน
ของโรงไฟฟ้า รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการควบคุม
โรงไฟฟ้าอย่างเต็มรูปแบบ (Fully Automatic) 

สร้างแนวคิดการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

ที่ต้องใส่ใจตั้งแต่ต้นทางของกระบวนการ

กฟผ. มุ่งพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือลดปัญหา 
สิ่งแวดล้อม ล่าสุดได้น�าเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้า
ที่ทันสมัยที่สุดและมีประสิทธิภาพที่สุดในเชิง
พาณิชย์ขณะนี้ นั่นคือ “Ultra - Supercritical 
(USC)”  มาใช้ในโครงการพฒันาโรงไฟฟ้าทดแทน
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4-7 อ�าเภอแม่เมาะ 
จังหวัดล�าปาง ซึ่งนับเป็นโรงไฟฟ้าแห่งแรกของ
เอเชยีทีไ่ด้น�าเทคโนโลย ีUSC มาใช้  โดยเทคโนโลยี 
ไอน�้าแบบแรงดันเหนือวิกฤต ผลิตไอน�้าได้ดีขึ้น

ด้วยอุณหภูมิและแรงดันที่สูงขึ้น มีการเผาไหม ้
ทีม่ปีระสทิธภิาพมากขึน้ รวมถงึมเีทคโนโลยกี�าจดั
มลสารทีท่นัสมยั ส่งผลให้การปล่อยมลสารลดต�า่
ลงกว่าเดมิ จงึช่วยลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมได้
ดยีิง่ขึน้ และแน่นอนว่าโรงไฟฟ้าแห่งนีย้งัมกีารน�า
ระบบดิจิทัลมาใช้ควบคุมการเดินเคร่ืองเพื่อให้
กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพ

พฒันาโครงข่ายสูก่ารเป็นศนูย์กลางซ้ือขาย

การส่งผ่านพลังงานในภูมิภาค 

 ด้านระบบส่งไฟฟ้า อกีหนึง่ภารกจิส�าคญัของ 
กฟผ. ที่จะเดินหน้าไปพร้อมกัน โดยพัฒนาโครง
ข่ายระบบส่งไฟฟ้าของประเทศให้มั่นคงแข็งแรง 
พร้อมจดัหาเครือ่งมอือปุกรณ์ทีม่ปีระสทิธภิาพมา
เชือ่มต่อกบัระบบจ�าหน่ายไฟฟ้า (Grid Moderni- 
zation) ให้สอดรับกับการท่ีผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถ
ผลติไฟฟ้าใช้เองเพ่ิมมากขึน้ รวมถงึน�าระบบกกัเกบ็ 
พลังงานมาเสริมความแข็งแกร่งของโครงข่าย
ไฟฟ้าของประเทศอย่างเป็นรปูธรรม เพือ่มุง่สูก่าร
ขยายขอบเขตการแลกเปล่ียนซ้ือขายพลังงาน
ไฟฟ้าในระดบัภมูภิาค (Grid Connectivity) และ
สร้างโอกาสในการพัฒนาสูก่ารเป็นศนูย์กลางการ
จดัการซือ้ขายการส่งผ่านพลงังานในภูมภิาค หรอื 
Regional Manager เชื่อมโยงประเทศเพื่อน
บ้านสร้างความมั่นคงระบบไฟฟ้าในภูมิภาค 

บูรณาการงาน CSR เป็นหนึ่งเดียว   

สร้างความยั่งยืนสู่ชุมชน

นอกจากการพัฒนานวัตกรรมเพื่อมุ่งสร้าง
ความม่ันคงทางพลังงานไฟฟ้าแล้ว  การด�าเนิน
งานด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม 
หรือ CSR เป็นอีกหนึ่งงานส�าคัญที่ไม่อาจละเลย
ได้ กฟผ. ได้ถอดบทเรียนจากการท�างานทีผ่่านมา 
พลิกโฉมสู่การบูรณาการงาน CSR ให้เดินหน้าไป
ในทศิทางเดยีวกนั โดยเน้นสร้างการมีส่วนร่วมใน
ทุกภาคส่วน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนให้
เกิดความยั่งยืน และสามารถยืนหยัดอยู ่ด้วย 
ตวัเองต่อไปได้ ตามศาสตร์พระราชาและหลกัการ
พฒันาอย่างยัง่ยนื (Sustainable Development 
Goals : SDGs) แบ่งปันองค์ความรู้ เพื่อเติบโตไป
พร้อมกัน

แบ่งปันองค์ความรู้ เพ่ือเติบโตไปพร้อมกัน

 กฟผ. ให้ความส�าคัญในเรื่องการสนับสนุน
การพัฒนานวัตกรรมเป็นอันดับต้น ๆ เพราะเรา
เชื่อมั่นว่า นวัตกรรมจะน�ามาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้นกว่าเดิมของพี่น้องประชาชนได้อย่างแท้จริง 
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For instance, the Blockchain technology can be 
applied to the transmission system by storing electricity 
trading data from the central trading market, and using 
it to analyze for the lower cost of energy purchase from 
various sources as well as providing other services that 
create more opportunities for access to electricity users.

Renewable energy forecast: 
Risk management 
with accurate projections

EGAT has conducted a study for forecasting the 
power generation from renewable power plants, or 
‘Renewable Energy Forecast,’ which enables accurate 
predictions of future power generation.

The ‘Re(newable) Forecasting Center’ performs 
projections of renewable energy from wind and solar, 
equipped with a database, remote monitoring system 
and a precise forecasting system which will help in 
allocating supplies to nearly match the demand. This 
will result in lower production costs and the ability to 
address emergencies when that renewable energy is lost 
from the system simultaneously, thus improving risk 
management.

A model for forecasting the production capacity of 
renewable energy in Thailand has been developed. This 
model has been installed at eight sites for experiment 
and started collecting forecast data since January 2019 
to find suitable locations in Thailand for application.

All EGAT power plants must be flexible 
to constantly meet demand

EGAT’s power plants must possess flexibilities to 
add electricity production from base-load powerhouses 
or supply power from energy storage in no time.

EGAT has therefore studied and improved 
powerhouses so that they can reduce the start-up time 
and stop production to allow the work process to be in 
line with the uncertainty of electrical power delivery 
from renewable energy, to meet demand and reduce 
production costs.

Such studies began at Wang Noi Power Plant that 
would become a model for other EGAT power plants, 
particularly new ones that will emerge under the 
country’s Power Development Plan (PDP) in 2018.

These undertakings are instrumental to 
increasing the exchange of electric power in the 
region through the ‘Grid Connectivity’ program while 
opening up opportunities to turn Thailand into a core 
platform for transitional energy trading in the region, 
or assuming the role of ‘Regional Manager’ for linking 
neighboring countries’ grids to heighten electricity 
security for this part of the world.

Unifying CSR for community 
sustainability

In addition to innovating for electricity system 
security, social and environmental responsibility (CSR) 
is another major pursuit of EGAT.

EGAT has taken lessons from past experience 
and is now directing its CSR activities in the same 
direction.

The CSR operations emphasize participation 
from all sectors with a target of raising the quality of 
community life to achieve sustainability and self-
reliance under the late King Bhumibol’s philosophy 
and the United Nations’ Sustainable Development 
Goals (SDGs).

Knowledge sharing to grow together
EGAT places top priority in promoting innovation 

development because we believe that innovation 
brings a better quality of life to people.

The state power utility has therefore undertaken 
innovation development works in the field of electric 
power to make its operations more efficient, while 
taking steps to share knowledge on innovation with 
the society through the EGAT Energy Learning Center 
and the Green Classroom.

With a wealth of experience and expertise 
handed down from generation to generation of EGAT 
personnel in a strong organizational culture, EGAT is 
capable of creating inventions and innovations which 
have earned national and international recognitions 
and awards.

Those outstanding works are used as a basis for 
further development to add value to society.

EGAT continues to devote its effort to create 
stability in the country’s electrical system and 
observe ethical principles and good corporate 
governance guidelines to move forward.

We will continue to serve as a pillar in Thailand’s 
power generation sector and keep with the interests 
of the country and its citizens.

We will continue to be an integral part of 
national development so that Thai people have a 
good quality of life and are happy.

จึงมีพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงานไฟฟ้าอีก
มากมาย เพื่อมาปรับ รูปแบบท�างานให ้ มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมแบ่งปันองค์ความรู ้
ด้านการพัฒนานวัตกรรมสู่สังคม เพื่อต่อยอด 
องค์ความรูแ้ละการน�าไปใช้ให้เกดิประโยชน์สงูสดุ 
โดยผ่านศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงานของ กฟผ. 
และห้องเรียนสีเขียว เป็นต้น อีกทั้งประสบการณ์
ความเชี่ยวชาญของบุคลากร กฟผ. ที่ถูกถ่ายทอด
จากรุ ่นสู ่รุ ่นด้วยวัฒนธรรมองค์การที่มีความ 
เข ้มแข็ง ท�าให ้สามารถคิดค ้นสร ้างสรรค ์
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมต่าง ๆ จนเป็น
ที่ยอมรับและสร้างช่ือเสียงจากการได้รับรางวัล 
ทั้งในเวทีระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งผลงาน 

ต่าง ๆ เหล่านั้นยังจะน�าไปต่อยอดสร้างคุณค่าให้
กับสังคมต่อไป

การด�าเนนิงานสูเ่ป้าหมายก้าวต่อไปนัน้ กฟผ. 
จะยังคงมุ่งม่ันทุ่มเทท�าภาระหน้าที่ส�าคัญในการ
สร้างความมั่นคงในระบบไฟฟ้าของประเทศ  
ภายใต้หลักจริยธรรมและแนวทางการก�ากับดูแล
กจิการทีด่เีพือ่ก้าวไปข้างหน้าอย่างมัน่คง ยนืหยดั
เป็นเสาหลกัในด้านการผลติไฟฟ้าของไทย โดยยดึ
ผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศเป็นที่ตั้ง 
พร้อมเป็นส่วนหนึง่ของการพฒันาประเทศเพือ่ให้
คนไทยทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข
ตลอดไป 

Embracing AI for digital power plant 
transformation

EGAT has planned to evolve powerhouses into 
digital ones by drawing up a ‘Digitalization Roadmap.’

Under the ‘I Power Plus program the 10-year plan 
(2019-2029) calls for the transition of work process from 
‘Hard Work’ to ‘Smart Work which enables the control 
and command via a digital system, with a big database 
stored systematically for effective access.

The ultimate aim of this exercise is applying artificial 
intelligence (AI) for analyzing and processing the work of 
power plants and in turn making the power plant control 
center fully automatic.

Putting in place a caring 
environmental management concept 
right from the start

EGAT aims to develop technology to reduce 
environmental problems.

It has recently applied the most advanced efficient 
power generation technology, known as Ultra-
Supercritical (USC), for Mae Moh replacement power 
plant project (Units 4-7) in Lampang Province.

Mae Moh Power Plant is the first power plant in Asia 
that has adopted USC technology by using a pressure-
sensitive steam technology for better steam production 
with higher temperature and pressure, more efficient 
burning and environmentally-friendly features that lower 
emissions and pollutants.

Of course, this power plant also uses digital systems 
to control the operation to make the production process 
more efficient.

Becoming a regional energy trading hub
Another prime mission of EGAT is to ensure that 

the country’s electricity transmission network is 
robust and secure, making available efficient 
equipment to connect with the ‘grid modernization’ 
system that supports the rising generation from 
power users.

An energy storage system will also be used to 
strengthen the country’s electricity network in a 
more meaningful way.

 ‘I Power Plus,’ 

‘Smart Work’



ตลอด 50 ปีนับตั้งแต่ก่อตั้งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทย (กฟผ.) เป็นต้นมา องค์กรแห่งนี้ได้ผ่าน

พ้นอุปสรรค และความท้าทายมามากมาย นับตั้งแต่

ความมานะบากบั่นในยุคบุกเบิกกิจการพลังงานไฟฟ้า 

ความเหน็ดเหนื่อยในยุคเร่งรัดสร้างแหล่งผลิตไฟฟ้า

และพัฒนาแหล่งทรัพยากรในประเทศ ความตึงเครียด

ในยุคแห่งการเติบโตอย่างก้าวกระโดด การเผชิญกับ

วิกฤติการณ์เศรษฐกิจและภัยธรรมชาติ ยุคแห่งการ

บริหารความมั่นคงระบบไฟฟ้าของชาติ สู่ยุคแห่งการ

ปฏิรูปด้านพลังงาน ทั้งหมดนี้ล ้วนแล ้วแต ่ เป ็น

เหตุการณ์แห่งประวัติศาสตร์ ที่ทั้งประเทศไทยและ 

กฟผ. มีส่วนร่วมไปด้วยกัน เพราะ กฟผ. เป็นหน่วย

งานรัฐวิสาหกิจคู่แผ่นดินไทย ซึ่งยังคงยืดมั่นด�าเนิน

งานเพื่อประโยชน์สุขของคนไทยด่ังเช่นวันแรกของ

การก่อตั้ง วันนี้และตลอดไป

50 ปี กฟผ. 
เติบโตอย่างมั่นคง

ไปด้วยกัน
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โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ
North Bangkok Power Plant
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 For half a century since its 

establ ishment , the Electr ic i ty 

Generating Authority of Thailand 

(EGAT) has gone through so many 

obstacles and chal lenges. Its 

history is marked by the perseverance 

in pioneering electric power, the  

dedication in accelerating the  

development of power generation 

and energy resources in the country, 

tensions in the era of rapid growth, 

coping with the economic crisis and 

EGAT HAS 
GROWN STEADILY 
TOGETHER WITH 
THAILAND

50 
YEARS 

natural disasters, an era of 

secur i ty management of 

national electr ical power 

system, and to the period of 

energy reform.

  All of these are historical 

events that Thailand and 

EGAT are involved in together 

because EGAT is a state 

enterprise that exists within a 

country that is working hard  

for the happiness of the Thai  

people, having been aspiring 

from the f irst day of i ts 

establishment to today and 

tomorrow.



ก่อสร้างเขื่อนภูมิพล
Construction of
Bhumibol Dam
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การพัฒนาไฟฟา้ในยุคแรก
ประเทศไทยมไีฟฟ้าใช้อย่างเป็นทางการเมือ่วนัที ่20 กนัยายน พ.ศ. 

2427 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 
แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ แสงสว่างจากไฟฟ้าที่มาแทนแสงจากตะเกียง 
ท�าให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข และน�าความเจริญมาสู่ประเทศมากยิ่งขึ้น ใน
อดีตหลังสงครามโลกคร้ังที่ 2 รัฐบาลเห็นความส�าคัญของไฟฟ้า จึง
พยายามศึกษาวธิกีารผลติและส่งไฟฟ้าให้ประชาชน โดยมุง่พฒันาไฟฟ้า
พลังน�้า เพราะนอกจากได้ไฟฟ้าแล้ว เขื่อนไฟฟ้าพลังน�า้ยังให้ประโยชน์
ต่อระบบชลประทานอีกด้วย

โครงการไฟฟ้าพลังน�า้แห่งแรกคือ โครงการเขื่อนยันฮี จังหวัดตาก 
(ปัจจบุนัคอืเขือ่นภมูพิล) โครงการต่อมาคอืโครงการเขือ่นพองหนบี และ
โครงการน�า้พงุในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ในราวปี พ.ศ. 2500 - 2509 
เน่ืองจากการก่อสร้างเข่ือนใช้เวลานาน รัฐบาลจึงด�าเนินการก่อสร้าง 
โรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนทีใ่ช้น�า้มนัและถ่านหนิลกิไนต์ขึน้ ในช่วงเวลา
เดียวกัน เนื่องจากเป็นโรงไฟฟ้าหลักเดินเครื่องตลอด 24 ชั่วโมง อันจะ
ส่งผลให้ ระบบไฟฟ้ามคีวามมัน่คง ด้านโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนแห่ง
แรกคอื โรงไฟฟ้าพระนครเหนอื จงัหวดันนทบรุ ีและต่อมาคอื โรงไฟฟ้า
ลิกไนต์แม่เมาะ จังหวัดล�าปาง และโรงไฟฟ้าลิกไนต์ จังหวัดกระบี่ 

เพื่อให้การผลิตและการส่งไฟฟ้ามีความเป็น
เอกภาพ รัฐบาลจึงรวมกิจการของการไฟฟ้ายันฮี 
การลิกไนท์และการไฟฟ้าตะวันออกเฉียงเหนือ 
เป็นการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 
1 พฤษภาคม พ.ศ.2512 โดยมีก�าลังผลิตไฟฟ้ารวม
ทัง้ส้ิน 638 เมกะวตัต์ ขณะทีค่วามต้องการเพิม่มาก
ขึ้นถึงร้อยละ 28 ต่อปี พื้นที่การใช้ไฟฟ้าสูงสุดอยู่
บริเวณกรุงเทพและกรุงธนบุรี และปริมณฑลถึง
ร้อยละ 70 ของการใช้ไฟฟ้าทั้งหมดของประเทศ

นอกจากน้ัน นโยบายการขยายความเจริญไป
สู่ชนบทยังส่งผลให้ความต้องการใช้ไฟฟ้าในแต่ละ
ภมูภิาคเพิม่สงูขึน้ตามไปด้วย กฟผ. จึงเร่งรดัพฒันา
แหล่งผลิตไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการใช้
ไฟฟ้าในแต่ละภูมิภาค โดยผสมผสานท้ังไฟฟ้า 
พลงัน�า้และพลงัความร้อนตามความเหมาะสมของ
แต่ละพ้ืนที่ และสอดคล้องตามแผนการพัฒนา
ประเทศของรัฐบาล 

อาทิ ในพระนครและปริมณฑลมีการก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือและโรงไฟฟ้าพระนครใต้  
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการก่อสร้างเขื่อน 
สรินิธรทีจ่งัหวดัอบุลราชธาน ีและเขือ่นจฬุาภรณ์ที่
จังหวัดชัยภูมิ แล้วเสร็จใน พ.ศ. 2515 และ พ.ศ. 
2516 ตามล�าดบั นอกจากนัน้ในภาคเหนือและภาค
กลางมีการก่อสร้างเขื่อนสิริกิต์ิทีจ่งัหวัดอตุรดติถ์ 
เขือ่นศรนีครนิทร์ เขือ่นวชริาลงกรณ เขื่อนท่าทุ่งนา 
ที่จังหวัดกาญจนบุรี ฯลฯ อีกด้วย

ส�าหรบัในภาคใต้มกีารก่อสร้างโรงไฟฟ้ากงัหนั
ก๊าซที่จังหวัดสงขลาใน พ.ศ. 2514 และโรงไฟฟ้า
พลังความร้อนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีในปี พ.ศ. 
2516 เป็นต้น ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ 
กฟผ. ในการพัฒนาไฟฟ้าเพื่อรองรับการพัฒนา
ประเทศไทยในทุกภูมิภาค
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เขื่อนวชิราลงกรณ
Vajiralangkorn Dam

โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ โรงไฟฟ้าที่ทันสมัยที่สุด
ในยุคสงครามโลกครั้งที่ 2

North Bangkok Power Plant was the most modern 
power plant in the post-World War II era.
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of Yanhee Authority, the Lignite Authority 
and the Northeast Electricity Authority, 
under the umbrella of a new entity - the 
Electricity Generating Authority of 
Thailand (EGAT) on May 1, 1969.

EGAT then had a combined 
generating capacity of 638 MW under its 
belt, while the electricity demand 
jumped by 28% a year with Bangkok, 
Thon Buri and their suburbs taking up 
to 70% share of national consumption. 
The rural development policy also 
resulted in higher demand for electricity 
in each region, and this prompted EGAT 
to expedite the development of power 
generation to meet the surging demand.

 EGAT combined the development 
of hydropower and thermal power as 
appropriate for each locality to align 
with the national development plan of 
the government.

Thailand was officially electrified on 
September 20, 1884, during the reign of 
King Chulalongkorn (Rama V of the 
Rattanakosin era).  Light from an electric 
bulb, which replaced oil lamps, brought joy 
to the people, bringing more prosperity to 
the country.

Post-World War II saw the government 
placing more importance on electricity in 
terms of production and transmission.  
Initial focus was on the development of 
hydropower because it offered dual 
benefits of power generation and irrigation. 
The Kingdom’s first hydropower project was 
the Yanhee Dam in Tak Province (currently 
Bhumibol Dam), followed by the Phong 
Neep and Nam Phung Dams around 1957-
1966. Because construction of dams had a 
long lead time, the government then 
proceeded to construct a thermal power 
plant using oil and lignite, which was 
capable of running around the clock to 
provide a secure and stable power supply.

 The first thermal power plant was North 
Bangkok Power Plant in Nonthaburi Province. 
and was later joined by the Mae Moh Lignite 
Power Plant in Lampang Province and the 
Krabi Lignite Power Plant in Krabi Province 
In order to ensure unity of electricity 
generat ion and t ransmiss ion ,  the 
government then merged the operations 

EARLY ELECTRICITY 
DEVELOPMENT

For instance, the North Bangkok and 
the South Bangkok Power Plants served 
Greater Bangkok, while Sirindhorn Dam 
in Ubon Ratchathani Province and 
Chulabhorn Dam in Chaiyaphum Province 
served the Northeast when they were 
completed  1972 and 1973, respectively.  
Up north, Sirikit Dam was built in 
Uttaradit Province, and in the central 
plains, Srinagarind, Vajiralongkorn, Tha 
Tung Na in Kanchanburi Province were 
among dams brought on stream.

  Down south, a gas turbine power 
plant was built in Songkhla Province in 
1971 together with a thermal power 
station in Surat Thani in 1973, along with 
several other power plants erected in 
the region. All these developments are 
testimonial to EGAT’s endeavor to 
develop power supply to support the 
development of Thailand in all regions.



โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
Mae Moh Power Plant

โรงไฟฟ้าบางปะกง เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อน
ที่ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติมากที่สุด

Bang Pakong  Power Plant is a thermal power plant using most natural gas.
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ไฟฟา้เฟื่ องฟู
ด้วยก๊าซธรรมชาติ 
ทว่าการเผชิญกับวิกฤติราคาน�้ามันโลกแพงทั้งใน 
พ.ศ. 2516 และ พ.ศ. 2522 ก็น�ามาสู่การทบทวน
นโยบายเชือ้เพลงิผลติไฟฟ้าใหม่ เนือ่งจากโรงไฟฟ้า
พลังความร้อนของไทยพึ่งพิงเชื้อเพลิงน�้ามันเตา
และน�า้มันดีเซลน�าเข้าจากต่างประเทศทั้งหมด จึง
กระทบต่อต้นทนุการผลติไฟฟ้าทีแ่พงขึน้หลายเท่าตวั  
ท�าให้แผนพัฒนาไฟฟ้าตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2520 - 2524) 
รัฐระบุให ้เร ่งรัดการส�ารวจแหล่งพลังงานใน
ประเทศเพื่อการพ่ึงพาตนเอง กฟผ. จึงเสาะ
แสวงหาแหล่งพลงังานอืน่ ๆ  เบือ้งต้นได้ขยายก�าลัง
ผลิตของโรงไฟฟ้าแม่เมาะจากเดิม 2 เครือ่งมาเป็น 

การน�าก๊าซธรรมชาติมาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า 
ส่งผลให้ กฟผ. เป็นผู้ใช้ก๊าซ “รายแรก” และ “ราย
ใหญ่” ท่ีสุดของประเทศไทยในเวลานั้น ใน พ.ศ. 
2520 มกีารก่อสร้างโรงไฟฟ้าบางปะกงขึน้ทีบ่ริเวณ
ฝั่งซ้ายของแม่น�้าบางปะกง ต�าบลท่าข้าม อ�าเภอ
บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นโรงไฟฟ้าที่สร้าง
ขึน้โดยมวีตัถปุระสงค์ใช้ก๊าซธรรมชาตจิากอ่าวไทย
มาผลิตไฟฟ้าตามนโยบายของรัฐบาล โดย กฟผ. 
เริ่มใช้ก๊าซธรรมชาติผลิตกระแสไฟฟ้าอย่างเป็น
ทางการเมือ่วนัที ่12 กนัยายน พ.ศ. 2524 และเป็น
ความภาคภูมิใจของ กฟผ. ท่ีได้น�าทรัพยากรใน
ประเทศมาสร ้างประโยชน์ให ้กับการพัฒนา
ประเทศไทยนับแต่นั้นมาการกล่าวว่า เมื่อมีการ
ส�ารวจพบก๊าซธรรมชาติที่อ�าเภอลานกระบือ 
จังหวัดก�าแพงเพชร และอ�าเภอน�้าพวง จังหวัด
ขอนแก่น กฟผ. ก็น�ามาใช้ในการผลิตไฟฟ้า โดยที่
อ�าเภอลานกระบือ เป็นโรงไฟฟ้ากังหันก๊าซท่ีใช้ 
เชือ้เพลงิจากก๊าซธรรมชาต ิซ่ึงผลติได้พร้อมกบัน�า้มนั 
ดบิจากแหล่งลานกระบอืมาตัง้แต่ พ.ศ. 2526 ส่วน
ที่อ�าเภอน�้าพอง ก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อน
ร่วมใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงใน พ.ศ. 2532 
แม้จะผลิตไฟฟ้าได้ไม่มาก แต่โรงไฟฟ้าทั้งสองแห่ง
ก็สะท้อนว่า กฟผ. มุ่งมั่นแสวงหาพลังงานมาเสริม
ความมั่นคงให้กับประเทศไทยเสมอ 

13 เครื่อง และริเริ่มทดลองวิจัยด้านพลังงาน
ทดแทน เช่น การสร้างกังหันลมที่แหลมพรหมเทพ 
จังหวัดภูเก็ต ส่งผลให้ กฟผ. เป็นผูบ้กุเบกิงานด้าน
พลงังานทดแทนมานานกว่า 30 ปี

กอปรกบัมกีารค้นพบก๊าซธรรมชาตใินอ่าวไทย 
แต่ยงัขาดการพฒันาแหล่งก๊าซฯ กฟผ. จงึเป็นผูน้�า
ในการเจรจาขอรบัซือ้ก๊าซธรรมชาตทิีส่�ารวจพบใน
อ่าวไทย เพื่อน�ามาผลิตไฟฟ้า เนื่องจากก๊าซ
ธรรมชาติมีความม่ันคงสูง ผลิตไฟฟ้าได้ต่อเนื่อง 
และมรีาคาต�า่ อนันบัเป็นจดุเริม่ต้นของการน�าก๊าซ
ธรรมชาติมาผลิตกระแสไฟฟ้าและเป็นการฝ่าฟัน
วิกฤติครั้งส�าคัญที่ท�าให้เศรษฐกิจของประเทศไทย
พัฒนาอย่างก้าวกระโดดในยุคต่อมา
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The world oil price crises in 1973 and 
1979 led to a review of the policy of fuel 
for power generation because all thermal 
power plants relied entirely on imported 
fuel oil and diesel fuel, with prices pushing 
up generation costs significantly.

As a result, the 4th Power Development 
Plan (1977-1981) highlighted the need for 
accelerating exploration of indigenous 
energy resources to lessen dependency on 
oil imports.

EGAT reacted promptly to the policy 
by seeking other energy sources, increasing 
Mae Moh Power Plant’s generators to 13 
from 2 units and embarking on renewal 
energy research which included a wind 
turbine experimental project at Promthep 
Cape in Phuket Province. It is no exaggeration 
that EGAT was a pioneer in renewable 
energy development for over 30 years. 

Natural gas deposits were discovered 
in the Gulf of Thailand but they could not 
be exploited as development had yet to 
take place. But EGAT took the important 
first step to realize the development by 
leading the negotiation for the purchase of 
natural gas for power generation.

Natural gas is regarded as a good fuel 
for power generation due to its stable 
supply and relatively low prices. That 
marked the beginning of using natural gas 
for power generation and represented a 
major breakthrough in the crisis thus 
allowing the Thai economy to thrive in the 
following decades.

EGAT earned the title of being the first 
and largest natural gas user in Thailand at 
that time.  In 1977 the construction of Bang 
Pakong Power Plant began on the left bank 
of Bang Pakong River, in Tha Kham Sub-
district, Bang Pakong District, Chachoengsao 
Province, for the purpose of using natural 
gas piped from the Gulf of Thailand for 
power generation in accordance with the 
government’s policy. EGAT started using 
natural gas to generate electricity officially 
on September 12, 1981 - a matter of pride 
for EGAT in turning indigenous resource for 
the benefits of the country. The discovery 
of natural gas reserves at Lan Krabue District 

of Khamphaeng Phet Province and Nam 
Phong District of Khon Kaen Province 
followed a similar step with EGAT building 
gas turbine power plants to run on the 
onshore gas. The gas produced in 
association with crude oil from Lan Krabue 
oil field started to generate power in 1983 
while Nam Phong gas began to feed into 
EGAT’s combined cycle power plant near 
the gas field in 1989.

Even though the production of 
electricity from these two plants has been 
limited, they mirror EGAT’s determination 
to constantly seek energy to strengthen 
the security of supply for Thailand.

NATURAL GAS 
SPARKS POWER

เหมืองแม่เมาะ
Mae Moh Mine
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ใน พ.ศ. 2530 ความต้องการไฟฟ้าเฉลี่ยสูงเพิ่มขึ้นร้อยละ 13 มากกว่าที่คาดการณ์
ไว้ถึงกว่าเท่าตัว ส่งผลให้ความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนอาจเกิดเป็นช่วง
วิกฤติการณ์ “ไฟฟ้าไม่พอใช้” และมีความเสี่ยงสูงในช่วงเศรษฐกิจขาขึ้น ขณะเดียวกัน
โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ ๆ ก่อนหน้านั้นถูกชะลอหรือยังไม่ได้รับการอนุมัติ 
เนือ่งจากรฐับาลมนีโยบายลดการก่อหนีส้าธารณะ จงึท�าให้ช่วงเวลาดงักล่าวไม่มโีรงไฟฟ้า
ขนาดใหญ่เกิดขึ้น

กฟผ. ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในแต่ละเดือน และแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้
ผลิตไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ในปี พ.ศ. 2529 ได้สั่งเดินเครื่องโรงไฟฟ้าทุกแห่ง
ทั่วประเทศโดยไม่มีแผนการหยุดซ่อมบ�ารุงประจ�าปี หรือการสร้างโรงไฟฟ้าความร้อน
บนเรือ โรงไฟฟ้าขนอม โรงไฟฟ้าลอยน�้าบนเรือ (Barge) และลากเข้ามาฝั่งพร้อมจ่าย
ไฟฟ้าได้ทนัทีอย่างเร่งด่วนให้กบัภาคใต้ ซ่ึงโรงไฟฟ้าลกัษณะนีใ้ช้เวลาก่อสร้างเพยีง 1- 2 ปี 
ต่างจากโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนทั่วไปที่ต้องใช้เวลาสร้าง 5-7 ปี เป็นต้น

อุปสรรคดังกล่าวเป็นความท้าทายของ กฟผ. 
ที่ต้องมุ่งมั่นฝ่าฟันวิกฤติเพื่อความมั่นคงด้านไฟฟ้า
ของประเทศ จนเป็นที่มาของการแก้ปัญหาเฉพาะ
หน้า อาท ิจดัซือ้ไฟฟ้าจากสาธารณรัฐประชาธปิไตย
ประชาชนลาว (สปป.ลาว) และเริ่มการเจรจาซื้อ
ก๊าซธรรมชาติจากประเทศเมียนมา หรือลงทุนน�า
เทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ เช่น โรงไฟฟ้าพลังน�้า 
แบบสบูกลบัทีเ่ขือ่นศรนีครนิทร์ จงัหวดักาญจนบรุี  
เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก เขื่อนล�าตะคอง จังหวัด
นครราชสมีา หรอืใช้เครือ่งก�าเนดิไฟฟ้าพลงัน�า้แบบ
น�า้ไหลผ่าน (Run off River) มาติดตัง้ทีเ่ขือ่นปากมลู  
จงัหวดัอบุลราชธาน ีเป็นต้น จงึนบัเป็นยคุแห่งการ
เร่งรัดพัฒนาในช่วงวิกฤติอย่างแท้จริง

ขณะที่ช่วงเวลานั้น การสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ ๆ 
ถูกชะลอลง กฟผ. จึงเสนอให้รัฐบาลส่งเสริม
มาตรการการใช้ไฟฟ้าอย่างมปีระสทิธภิาพ และการ
ประหยัดไฟฟ้า หรือที่เรียกว่าการจัดการการใช้
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Demand Side 
Management : DSM) จนเป็นท่ีมาของหนึ่งใน
โครงการที่ประสบความส�าเร็จที่สุดในยุคดังกล่าว

กฟผ. ด�าเนินงานด้าน DSM ร่วมไปกับการ
รณรงค์ประหยดัพลังงาน ซึง่เป็นกระแสโลกในช่วง
นัน้ ขณะทีก่รมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรุกัษ์
พลังงาน ก็ได้ผลักดันพระราชบัญญัติส่งเสริม 

เผชญิความท้าทายด้านพลังงาน 
ก้าวสู่ความส�าเรจ็ของการบรหิารจดัการด้านการใชไ้ฟฟ้า 

การอนรุกัษ์พลงังาน พ.ศ. 2535 และเป็นทีม่าของ
โครงการ “ประชาร่วมใจ ประหยัดไฟฟ้า” 
(Together Conservation) เมือ่วนัที ่20 กนัยายน 
พ.ศ. 2536 ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น “โครงการ
ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5” มาจนถึงปัจจุบัน
โครงการดังกล่าวขับเคลื่อนให้ทุกภาคส่วนได้มี
ส่วนร่วมในการประหยดัพลงังาน เช่น ส่งเสริมผู้ผลติ 
และผู้น�าเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง 
ราคาเหมาะสม รณรงค์ให้ผูบ้รโิภคเกดิแรงจงูใจใน
การใช ้ เครื่ องใช ้ ไฟฟ ้าที่ประหยัดพลังงาน 
สนับสนุนการใช ้และพัฒนาเทคโนโลยีด ้าน
ประสิทธิภาพไฟฟ้า และการให้ความรู้ด้านการ
ประหยัดไฟฟ้า เป็นต้น

นายสมบรูณ์ มณนีาวา ผูว่้าการ กฟผ. ในขณะ
นั้น (คนที่ 4) เล่าว่า การท�า DSM และโครงการ
ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ไม่ได้ท�าให้ กฟผ. 
ขาดทนุ เพยีงแต่ลงทนุสร้างแหล่งผลติไฟฟ้าน้อยลง 

“ช่วงนั้นการเติบโตของไฟฟ้าน้อยลงมาก  
ประกอบกับเศรษฐกิจมีการเติบโตมาก แต่การใช้
ไฟฟ้ากลบัไม่เพิม่ขึน้ การทีเ่ราเป็นผูผ้ลติไฟฟ้าขาย 
แต่กลบัมารณรงค์ให้ประหยดัไฟฟ้า ฟังดยู้อนแย้ง 
เพราะเราไม่ได้มองว่าตัวเองเป็นเอกชนที่ด�าเนิน
การเพื่อเอาก�าไร แต่ส�านึกของเราคือประชาชน
ต้องได้ผลประโยชน์มากที่สุด”

2535
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In 1987, the average electricity demand soared by 13%, nearly more than double 
of what projected, potentially sparking a power supply shortage crisis, which was 
seen as a high risk factor at the time of economic take-off. At the same time, new 
major power plant construction projects were delayed or disapproved due to the 
government’s austerity policy to trim public debts.

  This constraint called upon EGAT to tackle immediate problems each month 
by seeking new and high-efficient power generation technologies. Among actions 
taken towards this end was an order in 1986 for all power plants nationwide to 
refrain from annual maintenance shutdowns and proceed with the construction of 
a barge-mounted Khanom Thermal Power Plant and positioned it on the shore to meet 
immediate power demand in the southern region. This type of power plant takes 
only 1-2 years to build, unlike conventional thermal power plants that require 5-7 
years for construction. 

Label No.5 for short, the project has been 
geared towards involving all sectors in 
energy conservat ion by means of 
encouraging the manufacture and imports 
of high-efficient electrical appliances with 
reasonable pricing to attract consumers. 
The campaign also supports the use and 
development of electrical efficiency 
technology and disseminating information 
about electricity saving, among others.

 Mr. Somboon Maneenawa, the fourth 
EGAT governor, said neither the DSM nor 
the Label No. 5 project caused EGAT to 
lose, but were translated into reduced 
investment in generating capacity.

GRAPPLING WITH CHALLENGES: 
THE SUCCESS OF DEMAND SIDE MANAGEMENT

EGAT executed the DSM together with 
the campaign for energy saving, then a 
global trend, which the Department of 
Alternative Energy Development and 
Efficiency concurrently spearheaded the 
Energy Conservation Promotion Act BE. 
2535, which gave birth to the original 
“Together Conservation” campaign on 
September 20, 1993. The campaign was later 
transformed with a new name “Electricity 
Saving Label No. 5 Project.” Known as the 

Such obstacles are challenges EGAT 
must strive to overcome a possible crisis 
for the sake of security of energy supply 
for the country.

In another bid to solve immediate 
problems was the power purchase from 
Lao PDR, kicking off negotiations for natural 
gas purchase from Myanmar and deploying 
new technology. The introduction of 
pumped storage systems at Srinagarind 
Dam in Kanchanaburi Province, Bhumibol 
Dam in Tak Province and Lamtakong Dam 
in Nakhon Ratchasima was a move towards 
exploiting technological advantages.

 The deployment of a run-off river 
system to harness power generation benefit 
at Pak Mun Dam in Ubon Ratchathani 
Province was another good illustration of 
rapid development by EGAT during crisis. 
At the time when new power plant projects 
were deferred, EGAT proposed that the 
government promote effective use of 
electricity and energy conservation. This 
gave rise to the “Demand Side Management” 
or DSM which was hailed as one of the most 
successful projects in that era.  

“At that time, the growth of 
electricity demand was very marginal 
in contrast with robust economic 
growth. It was ironic that we (EGAT) 
were the producer and seller of 
electricity but was campaigning to 
save electricity. The fact was, we did 
not see ourselves as a profit-driven 
entity but an organization that serves 
the best interest of the public.”

สถานีไฟฟ้าแรงสูงหนองคาย รับไฟฟ้าจาก สปป.ลาว
Nong Khai Sub station receives power supply from Lao PDR
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ต้นเดอืนเมษายน พ.ศ. 2556 แหล่งก๊าซยาดานา 
ในประเทศเมียนมา ปิดซ่อมบ�ารุงแท่นผลิตเป็น
เวลา 1 สัปดาห์ ท�าให้จ�าเป็นต้องหยุดส่งก๊าซฯ มา
ประเทศไทยชัว่คราว ส่งผลให้ก๊าซธรรมชาติหายไป
จากระบบราว 1,100 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ซึ่ง
สามารถน�าไปผลิตไฟฟ้าราว 6,000 เมกะวัตต์

 ต่อมาวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เกิดเหตุ
ขดัข้องท�าให้ต้องหยดุจ่ายก๊าซธรรมชาตจิากแหล่ง 
JDA-A18 ชั่วคราว เป็นเหตุให้โรงไฟฟ้าจะนะ 
เครื่องที่ 1 ขนาดก�าลังผลิต 710 เมกะวัตต์ ต้อง
เปลี่ยนไปใช้น�้ามันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงแทน ขณะที่
เครื่องที่ 2 ขนาดก�าลังผลิต 766 เมกะวัตต์ ต้อง
หยุดชั่วคราวเพราะต้องปรับปรุงให้ใช้น�้ามันดีเซล
เดินเครื่องแทนก๊าซธรรมชาติ

ทั้งสองเหตุการณ์สะท้อนภาพความเสี่ยงด้าน
พลงังานของไทยนบัตัง้แต่หลงั พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา  
และเป็นผลพวงหลังห้วงเวลาราว 30 ปีของยุคโชติ
ช่วงชัชวาล ที่ประเทศไทยพึ่งพิงก๊าซธรรมชาติใน
การผลิตไฟฟ้าเป็นหลัก

 ในปี พ.ศ. 2560 ประเทศไทยใช้ก๊าซธรรมชาติ
ผลิตไฟฟ้าราวร้อยละ 58 โดยส่วนใหญ่มาจาก 
แหล่งก๊าซในอ่าวไทย และก๊าซธรรมชาตอิกีส่วนมาก
จากประเทศเมียนมาและประเทศมาเลเซีย 

แสวงหาเชื้อเพลิงและ 
แหล่งพลังงานใหม่  
เพ่ือความมัน่คงระบบไฟฟา้ไทย
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2540
กอปรกับปริมาณก๊าซธรรมชาติส�ารองในอ่าว

ไทยที่ลดลง เป็นความเส่ียงต่อความม่ันคงของ
ระบบไฟฟ้าประเทศไทย ส่งผลให้ค่าไฟฟ้าแพงขึ้น
ได้หากขาดแคลน และต้องน�าเข้าจากต่างประเทศ 
กฟผ. พยายามกระจายเชื้อเพลิงและวางแผนจัด
ระบบเพือ่หมนุเวยีนการผลติไฟฟ้ามาทกุยคุ รวมถงึ
การด�าเนินการสร้างโรงไฟฟ้าทดแทนในรปูแบบต่าง ๆ  

อย่างไรกต็าม การก่อสร้างโรงไฟฟ้าแห่งใหม่ ๆ  
อาทิ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน
สะอาด ในปัจจุบัน ยังคงเผชิญกับการต่อต้าน  
ความยืดเยื้อในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ ท�าให้
ประเทศไทยต้องเพิ่มสัดส ่วนการน�าเข ้าก ๊าซ
ธรรมชาตจิากต่างประเทศมาผลติไฟฟ้าเพิม่ขึน้ รวม
ถึงการจัดสร้างโครงการสถานีเก็บรักษาและแปร
สภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซแบบ
ลอยน�้าในพื้นที่อ่าวไทยตอนบน เพราะ กฟผ. 
ต้องเตรียมความพร้อมอยู่เสมอ เพื่อให้ทุกภูมิภาค
ของไทยมีระบบไฟฟ้าใช้อย่างมั่นคง



 Early in April 2013, Yadana gas field In 
Myanmar was shut down for one-week 
maintenance of the offshore production 
facilities. The shutdown cut off 1,100 
million cubic feet per day (MMcfd) of gas 
supply to Thailand that would otherwise 
produce about 6,000 megawatts of 
electricity.

  Later on June 24, 2017 there was a 
temporary disruption of natural gas flow 
from the JDA-A18 structure, forcing the 
Chana Power Plant Unit 1 with 710 MW 
capacity to switch to diesel fuel instead, 
while the second unit with 766 MW capacity 
halted i ts operat ion to carry out 
modifications to use diesel fuel in place of 
natural gas. Both events reflected a series 
of energy-related risks which has confronted 
Thailand since 1997. These were also the 
aftereffect of over-reliance on natural gas 
for power generation for three decades 

during the Chotchuang Chatchawal 
(meaning brilliant in Thai)  era.

 In 2017, natural gas accounted for 58% 
of electricity generation. Most of the gas 
supply came from gas fields in the Gulf of 
Thailand, and the rest came from gas fields 
in Myanmar and Malaysia-Thai Joint 
Development Area.

However, natural gas reserves in the 
Gulf of Thailand are declining, and this is 
exposing the country’s electrical system to 
security risks, making electricity charge more 
expensive in the scarcity situation and 
necessitating energy importation.

 EGAT has tried to avert that situation 
by means of diversification of fuel sources 
and power plant types. But the bid to 
embark on new generation of powerhouses 
such as nuclear and clean-coal has 
continued to face opposition.

 Protraction to realize these power plant 
projects has forced Thailand to increase 
the imports of natural gas for power 
generation and building a liquefied natural 
gas (LNG) receiving facility or the Floating 
Storage Regasification Unit (FSRU) in the 
upper part of the Gulf of Thailand to 
support the LNG importation. These are 
preparatory steps taken by EGAT to ensure 
the stability of electricity system of the 
country.

THE QUEST 
FOR FUEL & 
NEW ENERGY 
SOURCES

พลังงานความร้อนใต้พิภพที่อำาเภอฝาง
Geothermal energy at Fang District
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พลังงานทดแทน 
เสรมิระบบไฟฟา้ใน
อนาคต

พลังงานลม ณ โรงไฟฟ้าลำาตะคองชลภาวัฒนา จังหวัดนครราชสีมา
Wind Plant, Nakhon Ratchasima Province
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การผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานทดแทนได้รับ
ความสนใจมาก ข้ึนเมื่ อประเ ด็นเรื่ องการ
เปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศกลายมาเป็นกระแส
โลก เนือ่งจากการผลติไฟฟ้าในปัจจบุนัส่วนใหญ่
ยังคงใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล ซึ่งเป็นต้นเหตุของการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี กฟผ. ให้ความสนใจ
ด้านพลังงานทดแทน โดยริเริ่มทดลองวิจัยผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ รวบรวมข้อมูลด้าน
พลังงานแสงอาทิตย์ท้ังใน และต่างประเทศ และ
ทดลองน�าเซลล์แสงอาทิตย์มาติดตั้งทดสอบ ตั้งแต่ 
พ.ศ. 2521 ส�าหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม 
กฟผ. ได้ทดลองตดิต้ังกงัหนัลมขนาดเลก็ผลติไฟฟ้า
ที่แหลมพรหมเทพ จังหวัดภูเก็ต มาต้ังแต่ พ.ศ. 
2526 นอกจากนี้ กฟผ. ยังคงเสาะแสวงหาแหล่ง
พลงังานทดแทนในหลากหลายรปูแบบ ได้แก่ สถานี
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่อ�าเภอสันก�าแพง 
จงัหวดัเชยีงใหม่ ตดิตัง้โรงไฟฟ้าพลงังานความร้อน
ใต้พิภพที่อ�าเภอฝาง การพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน�้า
ขนาดเล็กในชุมชน ควบคู ่ไปกับการปรับปรุง
ประสิทธิภาพโรงไฟฟ้าที่มีอยู่เดิม การใช้เซลล์แสง
อาทิตย์ผลิตไฟฟ้าร่วมกับพลังงานชนิดอ่ืน ๆ เช่น 
ร ่วมกับพลังน�้ าพลังงานลม โดยมุ ่ งแสวงหา
นวัตกรรม และพลังงานรูปแบบใหม่เพ่ือน�ามาซ่ึง
อนาคตที่ยั่งยืนของระบบไฟฟ้าไทย

อย่างไรก็ตาม ระบบไฟฟ้าไทยในปัจจุบันเป็นระบบรวมศูนย์ คือ มีโรงไฟฟ้า และระบบส่ง ขนาดใหญ่ 
รวมทั้งระบบจ่ายไฟฟ้าครอบคลุมท่ัวประเทศ ซึ่งโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่มีขนาดใหญ่นั้นมีความมั่นคง 
จะเป็นโรงไฟฟ้าหลกัของระบบ ขณะทีร่ะบบผลติไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนทีจ่ะมาช่วยเสรมิระบบไฟฟ้า
ยงัอยูใ่นช่วงรอยต่อของการพฒันา ซึง่ไม่มคีวามมัน่คงและเสถยีรภาพเพยีงพอ กฟผ. จงึมุง่ศกึษาวิจยัโดย
มแีนวคดิพัฒนาให้ระบบไฟฟ้าของประเทศไทย มคีวามยดืหยุน่มากขึน้ ด้วยการผสมผสานระหว่างพลงังาน
หมุนเวียนกับเชื้อเพลิงหลัก (RE Hybrid Firm) เพื่อลดความผันผวน สามารถผลิตไฟฟ้าได้ตามระยะเวลา
สัญญาที่ก�าหนด เช่น Floating Solar หรือระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ลอยน�้าบนเขื่อนกับ 
โรงไฟฟ้าพลงัน�า้  พลงังานลมกบัเซลล์เชือ้เพลงิ เชือ้เพลงิชวีมวลกบัโซลาร์เซลล์ ควบคูก่บัการพฒันาระบบ
กักเก็บพลังงาน (Battery Storage) เพื่อช่วยให้การจ่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนมีเสถียรภาพยิ่งขึ้น



     
Power generation from renewable 
energy has received more attention as 
issues related to climate change 
become a global trend because most 
electricity generation derives from fossil 
fuels which cause greenhouse gas 
emissions.

  Large thermal power plants, which 
offer high reliability, are the mainstay of 
power generation system while electricity 
f rom renewab le  ene r gy  p l ay s  a 
supplementary role because it has yet to 
offer adequate security and reliability.

 For that reason, EGAT has adopted the 
concept of developing a more flexible 
power system for Thailand with a 
combination of renewable energy and main 
fuel, technically known as RE Hybrid Firm.

 RE Hybrid Firm helps reduce volatility 
involved and enable production as 
scheduled.

 For instance, power generation from 
Floating Solar PV system installed at a dam 
is combined with the hydropower power 
plant at the same location to constitute a 
single generation source; a combination of 
wind power and fuel cells; biomass fuel 
with solar cells coupled with the 
development of the energy storage system.

  By doing so, the distribution of power 
from renewable energy becomes more 
reliable.

 For more than 30 years, EGAT has paid 
attention to renewable energy, starting with 
research of solar energy by collecting solar 
energy data in Thailand and abroad and 
launched a solar cell experimental program 
in 1978. In 1983, EGAT started a wind energy 
project with small wind turbines which were 
installed at Promthep Cape, Phuket Province.

 In addition, EGAT has continued to 
develop other forms of alternative energy 
with the establishment of a small solar 
power station in San Kamphaeng District, 
Chiang Mai Province; a geothermal power 
plant in Fang District, also in Chiang Mai; 
small community-based hydropower 
projects; improvement of existing power 
plants; and integrated systems combining 
solar with other types of energy like 
hydropower and wind to create a new 
innovative energy form to bring out a 
sustainable future for the Thai power 
system. However, Thailand’s power system 
is a centralized one with large-scale power 
plants, transmission and distribution 
systems spanning the whole country.

RENEWABLE  
ENERGY TO   
SUPPLEMENT 
POWER SYSTEM

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
Thap Sakae Solar Power Plant, Prachaup Khiri Kham Province
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In addition to developing power 
generation sources, EGAT is also responsible 
for developing a high-voltage transmission 
network to strengthen the country’s 
electrical energy security. The year 1971 
saw the first connection of a high-voltage 
transmission system between the central 
plains and northeast through the 115 kV 
Ang Thong-Saraburi-Pak Chong-Nakhon 
Ratchasima lines that kicked off the 
development of high voltage transmission 
networks in Thailand in earnest.

Today, Thailand boasts high-voltage 
transmission lines with a total length of 
more than 33,000 circuit-km, covering the 
whole country except Mae Hong Son 
Province where installation of transmission 
systems over the forest conservation area 
is prohibited. The inter-connection means 
power supply can be transmitted from 
various power sources to all regions and 
regulated by modern technology through 
the National Dispatching Center (NDC).  The 
Thailand Grid is billed as a highly stable 
system on a global scale and constitutes a 
nucleus of ASEAN Power Grid today.

         
นอกจากการพัฒนาแหล่งผลิตไฟฟ้าแล้ว กฟผ. ยังท�าหน้าที่พัฒนาโครงข่ายระบบส่งไฟฟ้าแรงสูงให้
เชื่อมโยงถึงกัน เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าของประเทศ เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2514 มี
การเชื่อมต่อระบบส่งไฟฟ้าแรงสูงระหว่างภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นครั้งแรก ผ่าน
เครือข่ายสายส่งไฟฟ้าแรงสูงอ่างทอง-สระบุรี-ปากช่อง-นครราชสีมา ขนาด 115 กิโลโวลต์ (kV.) อัน
เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาโครงข่ายระบบส่งไฟฟ้าแรงสูงของประเทศไทยนับแต่นั้นเป็นต้นมา

ปัจจบุนัสายส่งไฟฟ้าแรงสงูของประเทศไทย มี
ความยาวรวม มากกว่า 33,000 วงจรกิโลเมตร 
เชื่อมต ่อกันเป ็นเครือข ่าย Thailand Grid 
ครอบคลุมท่ัวประเทศ ยกเว้นจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
(เนือ่งจากไม่สามารถตดิตัง้เสาส่งไฟฟ้าผ่านพืน้ทีป่่า
อนุรักษ์ได้) ท�าให้สามารถส่งจ่ายไฟฟ้าจากแหล่ง
ผลิตข้ามภูมิภาคต่าง ๆ ได้อย่างทั่วถึง รวมทั้งยัง 
ควบคุมด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยผ่านศูนย์ควบคุม
ระบบก�าลังไฟฟ้าแห่งชาต ิ(National Dispatching 
Center หรือ NDC) Thailand Grid จึงมีความ
มั่นคงสูงมากในระดับโลก และเป็นโครงข่ายส�าคัญ
ของ ASEAN Power Grid ในปัจจุบัน 

     

ความรว่มมือด้านพลังงาน
ไฟฟา้กับประเทศเพ่ือนบ้าน  
จดุเริม่ต้นสู่ยุค ASEAN 
Power Grid

ประเทศไทยร่วมมือด้านพลังงานไฟฟ้ากับ
ประเทศเพื่อนบ้านแห่งแรก คือ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว หรือ สปป.ลาว  โดย
ใน พ.ศ. 2511 สปป.ลาว ได้เริม่ก่อสร้างเขือ่นน�า้งมึ 
ห่างจากนครหลวงเวียงจันทน์ไป 90 กิโลเมตร ซึ่ง
ช่วงแรกทีอ่ยูร่ะหว่างการก่อสร้าง กฟผ. ได้เชือ่มโยง
สายส่งไฟฟ้าแรงสูงจากจังหวัดหนองคายไปยัง
นครหลวงเวยีงจนัทน์เพือ่ใช้ในการก่อสร้าง กระทัง่
เข่ือนน�้างึมก่อสร้างแล้วเสร็จในปลาย พ.ศ. 2514 
การไฟฟ้าลาวจึงได้จ่ายกระแสไฟฟ้าคืนให้กับ
ประเทศไทย เท่ากับพลังงานไฟฟ้าที่ส่งไปให้ใน 
ช่วงก่อสร้าง จากนั้นเขื่อนน�้างึมจึงเร่ิมผลิตไฟฟ้า
จ�าหน่ายให้กับประเทศไทยมาจนถึงปัจจุบัน

ความสัมพันธ์ด้านกิจการไฟฟ้ากับประเทศ
เพือ่นบ้านยงัเป็นก้าวส�าคญัของความร่วมมอืด้าน
พลังงานอาเซียนคือ การเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าใน
อาเซียน หรือ ASEAN Power Grid ซึ่งหาก
พิจารณาจากหลักทางภูมิศาสตร์ ประเทศไทย
ถือว่าอยู่ตรงกลางของอาเซียน ไฟฟ้าต้องผ่าน
ประเทศไทย ส่วนภาคเหนอืของอาเซยีนมพีลงัน�า้
มหาศาล ทัง้สาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมา สปป.
ลาว และเวียดนามตอนบน ขณะที่ภาคใต้ของ
อาเซียน อย่างอนิโดนเีซยี มาเลเซีย มทีัง้ถ่านหนิ 
และก๊าซธรรมชาติ

แนวคิดการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าในอาเซียน 
หรอื ASEAN Power Grid พฒันามาต่อเนือ่ง โดย
ต่อมาในการประชุม ASEAN Ministers on 
Energy Meetings - AMEM ครัง้ที ่35 ทีป่ระเทศ
ฟิลปิปินส์ เมือ่เดอืนกนัยายน พ.ศ. 2560 ได้มกีาร
ลงนามซือ้ขายไฟฟ้าระหว่าง 3 ประเทศ คอื สปป.
ลาว ไทย และมาเลเซีย หรือ LTM on Power 
Integration Project โดยในพ.ศ. 2561- 2562 
จะส่งไฟฟ้าจาก สปป.ลาว ไปยงัประเทศมาเลเซยี 
ผ่านระบบส่งของไทย จากนั้นใน พ.ศ. 2563 
เป็นต้นไป จะเป็นการส่งพลงังานไฟฟ้าจาก สปป.
ลาว ไปยังประเทศสิงคโปร์ โดยผ่านระบบส่ง
ไฟฟ้าของไทยและมาเลเซีย

ระบบส่งไฟฟา้แรงสูง จาก
THAILAND GRID สู่ ASEAN POWER GRID

        
5 ทศวรรษแห่งความภาคภูมิใจ 5 ทศวรรษของการสานต่อปณิธานจากรุ่นสู่รุ ่น            
5 ทศวรรษของภารกิจส�าคัญในการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าของประเทศ 
5 ทศวรรษกับความมุง่มัน่ในการคดิและท�าเพือ่ความผาสขุของคนไทย ตราบท่ีคนไทย
และประเทศไทยยังคงก้าวต่อไป กฟผ. จะขอยดึมัน่ในปณธิานในการรงัสรรค์ประโยชน์
สุขเพื่อปวงชนชาวไทยและจรรโลงไทยให้พัฒนาถาวรสืบไป
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TOWARDS    A  SUSTAINABLE 
FUTURE

Every event and challenge this Thai 
state enterprise faced over the half 
century has underscored its crucial role 
in maintaining the country’s electric 
power security for a long time. This great 
mission brings pride to EGAT for the 
opportunity to raise the standard of well-
being of the Thai society and to propel 
the Thai economy.

EGAT stands ready as a pillar in 
empowering the country to serve the best 
interest of the public with secure power 
delivery at a price that responds to the 
economy, an eco-friendly operation that 
taps technologies to boost work efficiency.  
EGAT is striving to grow steadily to make 
things even better in conformity with the 
slogan: “EGAT Power for thai Happiness.”

NEIGHBORING COOPERATION TO 
BRING ABOUT ASEAN POWER GRID 

Thailand first extended its cooperation 
in electric power sector with Lao PDR in 
1968 when that country began to build the 
Nam Ngum Dam, 90 km from Vientiane. 
That construction, During the Dam’s EGAT 
linked a high voltage transmission line from 
Nong Khai to Vientiane to deliver power 
from Thailand to support the construction. 
When construction of the Nam Ngum Dam 
was completed in late 1971, the Electricite 
du Laos began to delivery power generated 
from the dam to Thailand, in return of the 
amount delivered during the dam’s 
construction period. After that, the dam has  
supplied power to Thailand up untill now.

Fostering relations in electricity sector 
with neighboring countries form an 
important step of ASEAN power Grid. With 
its geographic position in the middle of 
ASEAN, Thailand forms a key link in realizing 

the ASEAN Power Grid development Up in 
ASEAN’s northern part, enormous power 
supply from hydropower projects in 
Myanamar, Laos and northern Vietnam can 
flow through Thailand, while down south, 
electricity generated by coal and natural 
gas in Indonesia and Malaysia can also feed 
into the regional grids laid through Thailand.

 The concept of connecting the power 
system in ASEAN, or ASEAN Power Grid, has 
evolved following the 35th ASEAN Ministers 
on Energy Meeting (AMEM) in the Philippines 
in September 2017 with a tripartite power 
purchase agreement being concluded by 
Lao PDR, Thailand and Malaysia. The 
accord, known as LTM on Power Integration 
Project, calls for the delivery of power from 
Lao PDR to Malaysia through Thailand in 
2018-2019, and from 2020, the supply from 
Lao PDR to Singapore through the 
transmission l ines of Thailand and 
Malaysia.     

         
It is a 5-decade of pride, a heritage of mission to create security of power 
supply for the happiness of Thai people. As long as Thai people and 
Thailand continue to move forward, EGAT will adhere to the aspiration 
of creating happiness and benefits for Thai people and to a sustainable 
future for the Kingdom. 

มุ่งสู่อนาคตอย่างยั่งยืน
ทุกเหตุการณ์ ทุกความท้าทาย นับครึ่ง

ศตวรรษของรัฐวิสาหกิจไทยแห่งน้ี สะท้อนให้
เห็นถึงบทบาทส�าคัญในการเป็นองค์กรท่ีสร้าง
ความม่ันคงด้านพลังงานไฟฟ้าของประเทศมา
อย่างยาวนาน ภารกจิอนัยิง่ใหญ่นีน้�ามาซึง่ความ
ภาคภูมิใจของ กฟผ. ที่ได้มีโอกาสในการร่วม
สร้างสรรค์สังคมไทยให้น่าอยู่ และขับเคลื่อน
เศรษฐกิจไทยให้มั่งคั่งยั่งยืน 

โดย กฟผ. พร้อมที่จะยืนหยัดเป็นเสาหลัก
ด้านพลงังานไฟฟ้าทีย่ดึผลประโยชน์ของประเทศ
เป็นที่ตั้ง ทั้งด้านความมั่นคงของประเทศ ด้าน
ระดบัราคาทีต่อบสนองต่อด้านเศรษฐกจิ และใน
ทุกกระบวนการด�าเนินงานที่ต้องเป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อม ด้วยการน�าเทคโนโลยีมาสนับสนุน 
กระบวนการท�างานให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ปรับเปลี่ยนสิ่งที่มีอยู่ให้ดี
ยิ่งกว่าเดิม เพื่อให้คนไทยทุกคนมีคุณภาพชีวิต 
ที่ดี พร้อมที่จะก้าวและเติบโตอย่างมั่นคงไปด้วย
กนั เฉกเช่นปณธิานที ่กฟผ. ตัง้ม่ันว่า “กฟผ. ผลติ
ไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย”
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กฟผ. และบรษัิทในกลุ่ม
พัฒนานวตักรรมและบรกิาร เสรมิศักยภาพ
ระบบไฟฟา้ สานพลังสู่ความมั่นคงและยั่งยืน

	 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	 (กฟผ.)	 มุ่งมั่น 

ด�า เนินภารกิจผลิตและส ่งพลังงานไฟฟ้า	 เพื่อสร้าง 

ความมั่นคงให้กับระบบไฟฟ้าของประเทศไทยมาอย่าง 

ยาวนานกว ่ า	 50	 ป ี 	 ด ้วยประสบการณ์และความ 

เชี่ยวชาญ	 ท�าให้	 กฟผ.	 เดินหน้ารุกขยายงานสู่ธุรกิจ 

เ กี่ ยว เนื่ อง ในตลาดอุตส าหกรรมพลั งง าน ไฟฟ ้ า	 

ท้ังธุรกิจเดินเคร่ืองและบ�า รุงรักษาโรงไฟฟ้า	 ธุรกิจ 

วิศวกรรมและก่อสร้างโรงไฟฟ้า	 ธุรกิจบ�ารุงรักษาระบบส่ง	 

ธุรกิจโทรคมนาคมระบบส่ง	 และธุรกิจวัตถุพลอยได้	 

เพื่อตอบสนองการให ้บริการลูกค ้ าทุกกลุ ่มอย ่ าง 

ครบวงจรและเต็มขีดความสามารถ	 ช่วยเสริมสร้าง 

ความมั่นคงทางด้านพลังงานไฟฟ้า	 ท�าให้ระบบเศรษฐกิจ 

ของไทยเตบิโตอย่างเข้มแข็ง	สร้างประโยชน์สขุให้แก่ประชาชน

ชาวไทยเรื่อยมา

กฟผ. ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่องผ่านบริษัทในกลุ่ม กฟผ. 5 บริษัท โดย 
กฟผ. เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ทีส่ดุ ประกอบด้วยบรษิทั กฟผ. อนิเตอร์เนชัน่แนล 
จ�ากัด (EGATi) จ�านวนหุ้น 99.99% บริษัท ราช กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) 
(RATCH) จ�านวนหุ้น 45% บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ากัด (มหาชน) (EGCO)  
จ�านวนหุ ้น 25.41% บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน�้าเย็น จ�ากัด (DCAP)  
จ�านวนหุ้น 35% และบริษัท อีแกท ไดมอนด์ เซอร์วิส จ�ากัด (EDS) จ�านวน
หุ้น 45% โดยในวาระที่ กฟผ. ครบรอบ 50 ปี ในปี 2562 นี้ กฟผ. และ
บริษัทในกลุ่ม กฟผ. พร้อมเดินหน้าด�าเนินธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ด้วยการมุ่ง
พัฒนานวัตกรรมและบริการที่ตอบโจทย์ความท้าทายที่เปลี่ยนไปในธุรกิจ
พลังงานไฟฟ้า เพื่อการเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืน

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



นายสันติชัย โอสถภวภูษิต
Mr. Santichai Osotpavapusit

บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด (EGATi) ด�าเนิน
ธุรกิจพลังงานและธุรกิจเกี่ยวเนื่องในต่างประเทศ ปัจจุบันมี
การลงทนุในเหมอืงถ่านหนิทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมกบับรษิทั 
Adaro Indonesia โครงการไฟฟ้าพลังน�า้น�า้เงี้ยบ 1 ที่ สปป.
ลาว โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกวางจิ 1 ประเทศ
เวยีดนาม และโครงการไฟฟ้าพลังน�า้สาละวนิตอนบน (มายตง)  
ณ สหภาพเมียนมา

นายสันติชัย โอสถภวภูษิต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
อาวุโส รักษาการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เผยถึงทิศทางการ
ด�าเนินธุรกิจของ EGATi ว่ามีแผนที่จะเข้าไปลงทุนกับ 
พลงังานหมนุเวยีนให้มากข้ึน รวมไปถงึ Energy Storage และ 
Smart Grid ซึ่งได้วางแผนทางธุรกิจไว้ว่า ในระยะสั้น 3 ปี จะ
ต้องมีสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าที่มาจากพลังงานหมุนเวียนอย่าง
น้อย 10% ในระยะกลาง 5 ปี 15% และในระยะยาว 5 ปีขึ้น
ไป 25% เพือ่ลดสดัส่วนการผลติไฟฟ้าจากเดมิลง และไปเพิม่
ในส่วนของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนให้มากขึ้น

“EGATi ยงัมองหาโอกาสในการท�าธรุกิจใหม่ ๆ  ไม่ว่าจะเป็น 
การศึกษาด้านการลงทุนในโครงการไฟฟ้าพลังน�้าน�้างึม 3  
ที ่สปป.ลาว ตลอดจนแนวทางการท�า Asian Power Grid ซึง่
เป็นโครงการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างประเทศไทย สปป.ลาว 
สหภาพเมยีนมา และขยายไปยงัมาเลเซยี อกีทัง้ยงัมกีารสร้าง
โรงไฟฟ้าชีวมวลในกัมพูชา รวมไปถึงการลงทุน Smart Grid 
ในเกาะของอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ประสบปัญหาไฟฟ้า 
เข้าไม่ถึงด้วย” นายสันติชัย โอสถภวภูษิต กล่าวถึงความ 
น่าสนใจในธุรกิจอื่น ๆ ที่จะสร้างการเติบโตให้กับ EGATi ได้
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FORGES AHEAD WITH INNOVATION
AND SERVICES,  MOVING IN UNISON 
TO BUILD A STABLE AND SUSTAIABLE 
POWER SYSTEM

EGAT GROUP 

“EGATi” เล็งธุรกิจพลังงานหมุนเวยีน และแสวงหาโอกาสลงทนุธุรกิจใหม่

EGAT International Company Limited (EGATi) 
conducts energy and related businesses overseas.

Its current investment includes the eco-friendly 
coal mining by Adaro Indonesia; Nam Ngiep 1 
Hydropower Project in Lao PDR; Quang Tri 1 Thermal 
Powe r  P l a n t  P r o j e c t  i n  V i e t n am ;  a nd  
Upper Thanlwin Hydropower Project (Mong Ton) in 
Myanmar.

E G AT i  A c t i n g  P r e s i d e n t  S a n t i c h a i  
Osotpavapusit said the Company plans to invest more 
in renewable energy, energy storage and smart grid.

EGATi envisions renewable energy representing 
at least 10% of its total generation equity in the short 
term of three years, rising to 15% in medium term 
(five years) and 25% in long term (over five years), 
by reducing the proportion of conventional electricity 
production. But raising proportion of renewable 
energy use for power generation.

EGATi is also on the lookout for new business 
opportunities by exploring investment in the Nam 
Ngum 3 Hydroelectric Power Project in Lao PDR, Asian 
Power Grid (Thailand-Myanmar-Lao PDR-Malaysia 
interconnection), biomass power plant in Cambodia, 
and a smart grid on Indonesian islands with no access 
to national grids, according to Mr. Santichai.

These are businesses which will spur growth for 
EGATi, he added.

EGATi eyes renewable energy 
and new investment opportunities

The Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) has dedicated 
to the mission of producing and supplying electrical power to Thailand 
in a reliable manner for over 50 years.

The experience and expertise have allowed EGAT to diversify  
into power-related businesses to cover operation maintenance  
services engineering and construction services, transmission system 
operation and maintenance, EGAT Telecom, and fly ash and Synthetic 
Gypsum.

The broad-range of business engagements enables the 
Group to offer customers comprehensive services to 
strengthen energy security of Thailand, driving the economy 
and making Thai people happy.

EGAT conducts integrated businesses through five subsidiaries 
which EGAT is the largest stakeholder.

They are EGAT International Company Limited (EGATi) with 
a 99.99% holding; RATCH Group Public Company Limited  
(RATCH) with 45%, Electricity Generating Public Company Limited 
(EGCO) with 25.41%; District Cooling System and Power Plant 
Company Limited (DCAP) with 35%; and EGAT Diamond Service 
Company Limited (EDS) with 45%.

On the occasion of EGAT’s 50th anniversary in 2019, EGAT  
and associated firms reaffirm the commitments to proceed with 
their businesses by focusing on developing innovations and 
service solutions that meet challenges in the changing electrical 
power world to ensure stable and sustainable growth for them.



RATCH Group Public Company Limited (RATCH) 
focuses on investing in the main power plant and 
renewable energy projects.

  Since investment bases are in Thailand, Australia, 
China, Indonesia and Lao PDR.

 Since renewable energy investment has been on 
the rise over the few years, RATCH aims to bolster the 
share of renewable energy in its combined generation 
equity to 20% in 2023..

 When the development of energy storage 
becomes more mature and lowers in cost in the future, 
electricity from renewable energy sources will 
smoothly complement production from the main 
powerhouses, RATCH President Kijja Sripatthangkura 
said.

 Other related-businesses RATCH has engaged are 
power plant operation and maintenance as well as 
infrastructure, such as the investment in the Pink and 
Yellow Line mass rapid transit systems, production of 
tap water in Lao PDR, and fiber optic joint venture 
with ALT Telecom Company.

 Mr. Kijja noted that RATCH’s fiber optic investment 
recognizes the fact that future electrical power and 
telecommunication systems will be interconnected 
and demand for fiber optic extension becoming 
stronger.

In addition, mass transit projects in major cities, 
such as Phuket, Chiang Mai, and Khon Kaen, and 
bidding for some motorway construction offer good 
investment opportunities for RATCH.

 “As a company listed in the stock market, 
investment in each project must be carried out with 
strong partners and expertise in several disciplines to 
be able to manage various risks so that shareholders  
be receive the highest return on investment.” Mr. Kijja 
pointed out.

   RATCH to boost renewable energy profile and 
invest in infrastructure and fiber optic projects
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บริษัท ราช กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) 
(RATCH) มุ่งเน้นการลงทุนในโครงการ 
โรงไฟฟ ้าหลักและโรงไฟฟ ้าพลังงาน
ห มุน เวี ย น  ซึ่ ง มี ฐ า นก า รล งทุ น ใ น
ประเทศไทย ออสเตรเลีย จีน อินโดนีเซีย 
และ สปป.ลาว ซึ่งในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา 
กระแสการลงทุนธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนมีเพิ่มมากขึ้น RATCH จึงม ี
เป้าหมายทีจ่ะเพิม่อตัราส่วนการผลติไฟฟ้า
ด้วยพลังงานหมุนเวียน โดยต้ังเป้าว่าใน 
ปี 2566 จะมีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนถึง 20% ของธุรกิจผลิตไฟฟ้า
ทัง้หมดของบรษิทั ซึง่ในอนาคต หากมกีาร
พัฒนา Energy Storage ให้มีความพร้อม
และมีราคาที่ต�่าลง ก็จะน�ามาเสริมก�าลัง
การผลิตของโรงไฟฟ้าหลกัได้อย่างคล่องตวั 

“RATCH”
ลยุเพ่ิมสัดส่วน
พลังงานหมุนเวยีน 
พรอ้มดึงพันธมิตร
รว่มลงทุนโครงการ
สาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 
และไฟเบอรอ์อฟติก

นายกิจจา ศรีพัฑฒางกุระ กรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่ กล่าวว่า RATCH ยังมีธุรกิจ
เกี่ยวเนื่องในด้านการเดินเครื่องและบ�ารุง
รักษาโรงไฟฟ้า รวมทั้งด้านสาธารณูปโภค
พื้นฐาน อันได้แก่ การลงทุนในโครงการ
รถไฟฟ้าสายสชีมพแูละสเีหลอืง การลงทนุ
การผลิตน�้าประปาใน สปป.ลาว และการ
ลงทนุในด้านไฟเบอร์ออฟตกิร่วมกบับรษิทั 
เอ แอล ที เทเลคอม จ�ากัด โดยเล็งเห็น
ความส�าคัญว่าในอนาคตข้างหน้า ระบบ
ไฟฟ้ากบัระบบโทรคมนาคมจะเชือ่มโยงกนั 
ดังนั้นไฟเบอร์ออฟติกจึงเป็นท่ีต้องการ 
นอกจากนี้โครงการรถไฟฟ้าในเมืองใหญ่ 
เช่น ภูเก็ต เชียงใหม่ ขอนแก่น รวมท้ัง
มอเตอร์เวย์บางแห่งที่ก�าลังจะเปิดประมูล 
ก็เป็นโอกาสอันดีที่ RATCH จะเข้าไปร่วม
ลงทุนได้เช่นเดียวกัน

“บริษัทของเรานั้นเป็นบริษัทท่ีอยู่ใน
ตลาดหลักทรัพย์ การลงทุนในแต่ละ
โครงการจึงต้องร่วมมือกับพันธมิตรท่ีมี
ความแข็งแกร่งและมีความเชี่ยวชาญใน
หลายด้านร่วมกัน ให้สามารถจัดการ
บริหารความเสี่ยงต่าง ๆ  ได้ เพือ่ให้ผู้ถือหุ้น
ได้รับผลตอบแทนที่คุ ้มค่าต่อการลงทุน
อย่างสูงสุด” นายกิจจา ศรีพัฑฒางกุระ 
กล่าวเพิ่มเติม

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

นายกิจจา ศรีพัฑฒางกุระ
Mr. Kijja Sripatthangkura



“EGCO” มุง่ขยายการลงทุนในต่างประเทศ 
พรอ้มจบัมอืพันธมิตร เดินหน้าธุรกิจ LNG

บรษิทั ผลติไฟฟ้า จ�ากดั (มหาชน) (EGCO) เป็นผูผ้ลิต
ไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่รายแรกของประเทศไทย ท่ีมุ่งมั่น
เป็นบริษัทชั้นน�าท่ีด�าเนินธุรกิจไฟฟ้าทั้งในประเทศและ
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ปัจจุบันมีโรงไฟฟ้าทั้งในและต่าง
ประเทศที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์ จ�านวน 27 แห่ง คิดเป็น
ปริมาณพลงัไฟฟ้าตามสญัญาซือ้ขายและตามสดัส่วนการ
ถือหุน้ 5,154 เมกะวัตต์ ใน 6 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย 
สปป.ลาว ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ออสเตรเลีย และ
เกาหลีใต้ โดยผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงที่หลากหลาย เพื่อ
เสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน 

นายจักษ์กริช พิบูลย์ไพโรจน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
กล่าวว่า EGCO มุ่งขยายการลงทุนในต่างประเทศ โดย
ต่อยอดธรุกจิในภมูภิาคอาเซยีนทีม่ฐีานอยูแ่ล้ว และขยาย
การลงทุนไปยังประเทศอ่ืน ๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 
รวมทัง้แสวงหาโอกาสการลงทนุในธรุกจิใหม่ทีเ่กีย่วเนือ่ง

กบัธรุกจิหลกั เช่น LNG โดยร่วมมอืกบัพนัธมติรทางธรุกจิ
ทีเ่ข้มแขง็ ส�าหรบัโอกาสการลงทนุในประเทศไทย EGCO 
ก็พร้อมลงทุนตามนโยบายของภาครัฐและแผน PDP 
2018 โดยเฉพาะการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าเอกชน
รายใหญ่ (IPP)

“EGCO ให้ความส�าคญักบัการสร้างความเตบิโตอย่าง
ยัง่ยนืให้กบัองค์กรและสร้างผลตอบแทนทีด่ใีห้แก่ผูถ้อืหุน้ 
ภายใต้หลักความรบัผดิชอบต่อสงัคม โดยบรหิารจดัการ 
โรงไฟฟ้าที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้วให้มีประสิทธิภาพ
สูงสุด และไม่ให้มีผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ 
นอกจากนี้ยังพร้อมท�าธุรกิจร่วมกับบริษัทในกลุ่ม กฟผ. 
ซึง่จะม ีกฟผ. ร่วมขับเคลือ่นให้เตบิโตไปพร้อม ๆ  กนั เพือ่
ความมั่นคงของพลังงานไฟฟ้าในประเทศ และความสุข
ของประชาชนที่ได้มีพลังงานไฟฟ้าใช้อย่างต่อเนื่อง”  
นายจักษ์กริช พิบูลย์ไพโรจน์ กล่าวเพิ่มเติม

นายจักษ์กริช พิบูลย์ไพโรจน์ 
Mr. Jakgrich Pibulpairoj 
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EGCO to expand overseas investment, moving into LNG business

 The Electricity Generating Public Company 
Limited (EGCO)  is the first major private power 
producer in Thailand.

 It has aspired to be at the forefront of 
energy business in Thailand and Asia Pacific.

RATCH’s current portfolio includes 27 
power plants operating commercially at home 
and abroad with 5,154 MW in equity capacity.

These facilities are located in Thailand,  
Lao PDR, the Philippines, Indonesia, Australia 
and South Korea, using a variety of fuels to 
strengthen energy security.

EGCO President Jakgrich Pibulpairoj said 
the company aims to broaden overseas 
investment beyond ASEAN to other countries 
in Asia Pacific to complement its ASEAN base. 

It is also pursuing investment opportunities 
in new businesses relating to core businesses 
such as LNG by collaborating with strong 
business partners.

 For Thailand, EGCO is poised to invest in 
accordance with the Power Development Plan  
2018, especially for the Independent Power 
Producer (IPP) schemes.

“EGCO gives importance to creating 
sustainable growth for the organization and 
generating good returns for shareholders,” he 
said.

EGCO’s operations adhere to the principle 
of social responsibility by managing power 
plants with maximum efficiency and not 
affecting communities.

The company is also ready to do business 
with companies in EGAT group and growing 
together to strengthen energy security for 
Thailand and provide uninterrupted and quality 
power supply to the public, Mr. Jakgrich 
concluded.



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

The District Cooling System and Power 
Plant Company Limited (DCAP) produces 
and sells electricity and cold water for air 
conditioning systems to several facilities 
lying in the Suvarnabhumi Airport area.

These include the passenger terminal, 
Thai Airways International’s catering 
services, Suvarnabhumi Hotels and the 
Airport Rail Link system.

DCAP aims to be a leader in power 
and cold water production with quality, 
efficient and safe operations.

DCAP Acting President Suthep 
Ruangpornwisuth said DCAP has grown with  
Suvarnabhumi Airport for over 15 years.

 Its current power capacity of 94.5 MW 
comes from gas and steam turbine 
generators.

The low-pressure steam derived from 
the final process is used to produce 33,000 
tons of cold water per hour for air 
conditioning systems in various buildings 
in the airport.

That demonstrates how energy can 
be used efficiently and cost-effectively to 
create stability of the electrical system to 
provide happiness for Thai people and 
foreign tourists.

  Mr Suthep said that the plan to 
expand Suvarnabhumi Airport including 
the construction of Concourse Building 1, 
expansion of the current passenger 
terminal, construction of the second 
passenger terminal and Smart Airport 
development requires DCAP to construct 
an additional cold water production 
system.

 A new plant capable of producing 
12,000 tons of cold water per hour is 
under construction.

 DCAP is preparing a plan to improve 
and expand the electricity and cold water 
production and distribution systems to 
align with the airport’s increasing needs 
to ensure that energy is used in an efficient 
and environmentally-friendly manner.

 Under consideration is the introduction 
of power generation from the solar 
rooftop, floating solar and production 
management system through the 
application of Smart Grid system designed 
specifically for the Smart Airport City 
development.

บรษิทั ผลติไฟฟ้าและน�า้เยน็ จ�ากดั (DCAP) ผลติและ
จ�าหน่ายไฟฟ้าและน�า้เยน็ส�าหรบัระบบปรบัอากาศให้แก่
พื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ทั้งอาคารผู้โดยสาร ครัว
การบินไทย โรงแรมในเครือสุวรรณภูมิ และรถไฟฟ้า 
แอร์พอร์ต-เรล-ลงิก์ โดยมุ่งสูก่ารเป็นผู้น�าการผลิตไฟฟ้าและ 
น�้าเย็นที่มีสมรรถนะสูง ด้วยกระบวนการท�างานที่มี
คุณภาพและความปลอดภัย 

นายสเุทพ เรอืงพรวิสทุธ์ิ รองผู้จดัการใหญ่อาวโุส รักษา
การผู้จัดการใหญ่กล่าวว่า DCAP เติบโตมาพร้อมกับ 
ท่าอากาศยานสวุรรณภมูเิป็นเวลากว่า 15 ปี แล้ว ปัจจบุนั
มกี�าลงัการผลติไฟฟ้าอยูท่ี ่94.5 เมกะวตัต์จากเครือ่งผลติ
ไฟฟ้ากังหนัก๊าซ และกงัหนัไอน�า้ โดยน�าไอน�า้ส่วนสดุท้าย
ความดันต�่าไปผลิตน�า้เย็นรวม 33,000 ตันความเย็นต่อ
ชั่วโมง (RT) เพื่อใช้ในระบบปรับอากาศในอาคารต่าง ๆ 
ในท่าอากาศยานฯ แสดงให้เห็นถึงการใช้พลังงานอย่างมี
ประสทิธภิาพและคุม้ค่า สร้างความมัน่คงของระบบไฟฟ้า
เพือ่มอบความสุขให้กบัคนไทยและนักท่องเทีย่วชาวต่างชาติ 
อย่างต่อเนื่อง

นายสุเทพ เรืองพรวิสุทธิ์ กล่าวว่า แผนการขยาย
สนามบินสุวรรณภูมิรวมถึงการก่อสร้างอาคารเทียบ
เครือ่งบนิรองหลงัที ่1 การขยายอาคารผูโ้ดยสาร และการ
ก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 รวมถึงการพัฒนา 
Smart Airport ท�าให้ DCAP ต้องก่อสร้างระบบผลิต 
น�า้เยน็เพิม่ขึน้ ซึง่ในปัจจบุนัอยูร่ะหว่างการก่อสร้างโรงผลิต 
น�า้เย็น ก�าลังการผลิต 12,000 ตันน�้าเย็นต่อชั่วโมง (RT) 
โดย DCAP อยู่ระหว่างการจัดท�าแผนการปรับปรุงและ
ขยายระบบการผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าและน�า้เยน็ เพือ่ให้ 
สอดคล้องกับความต้องการใช้ของพ้ืนที่ท่าอากาศยานฯ 
ทีจ่ะสามารถท�าให้การใช้พลงังานในพืน้ที ่มปีระสทิธิภาพ
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยพิจารณาการผลิตไฟฟ้า
จาก Solar Rooftop, Floating Solar และระบบการ
บริหารจัดการการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการ 
ใช้งาน โดยผ่านระบบ Smart Grid โดยเฉพาะการพฒันา 
Smart Airport City

“DCAP” เตรยีมเพ่ิม
ศักยภาพการผลิต 
รองรบัการพัฒนา
สนามบนิสุวรรณภมิู
สู่ Smart Airport City

นายสุเทพ เรืองพรวิสุทธิ์
Mr. Sutthep Ruangpornwisuth
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DCAP to raise capacity to drive 
Smart Airport City
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บรษิทั อแีกท ไดมอนด์ เซอร์วิส จ�ากดั (EDS) 
เป็นการร่วมทุนระหว่าง กฟผ. บริษัท มิตซูบิชิ  
ฮิตาชิ พาวเวอร์ ซิสเต็มส์ จ�ากัด บริษัท มิตซูบิชิ 
คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด และบริษัท ราช กรุ๊ป จ�ากัด 
(มหาชน) มุ่งด�าเนินธุรกิจการให้บริการงานซ่อม
อะไหล่เครื่องกังหันก๊าซของระบบผลิตไฟฟ้า 
โดยครอบคลุมพื้นที่ทั้งในและต่างประเทศ  โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเสริมความมั่นคงของ
ระบบผลิตไฟฟ้า และสร้างรายได้เข้าประเทศไทย
ในอีกทางหนึ่ง ปัจจุบัน มีนาย สมบูรณ์ ด�ารงสุ
สกลุ ผูจ้ดัการใหญ่ เป็นผูด้แูลควบคุมการด�าเนนิ
งานให้บริษัทสามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างตรง
เป้าหมาย

นายสมบูรณ์ ด�ารงสุสกุล กล่าวว่า ด้วย
ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของบุคลากร
ในงานซ่อมแซมอะไหล่เครื่องกังหันก๊าซที่ได้
มาตรฐานและมีคุณภาพสูงเทียบเท่ากับผู้ผลิต 
(OEMs) ท�าให้ได้รบัการรบัรองจากบริษทั มติซูบชิิ  

ฮิตาชิ พาวเวอร์ ซิสเต็มส์ จ�ากัด และได้รับ 
การรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตาม
มาตรฐาน ISO 9001 : 2015 ซึ่งสร้างความ 
เชื่อมั่นและไว้วางใจให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง 
โดยในปี 2562 คาดการณ์ว่า จะมีการให้บริการ
งานซ่อมอะไหล่เครือ่งกงัหนัก๊าซจ�านวน 125 ชดุ 
มียอดขายประมาณ 280 ล้านบาท และใน
อนาคต ความต้องการการใช้ไฟฟ้าทีม่เีพิม่มากขึน้  
ท�าให้ต้องมีการพัฒนางานซ่อมอะไหล่เคร่ือง
กังหันก๊าซให้ได้หลากหลายรุ่นมากกว่าเดิม โดย
หาความรู ้และความร่วมมือจากผู้ถือหุ ้นของ
บริษัท เพื่อเพิ่มยอดขายให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง
ในระยะยาว ตามวสิยัทศัน์ทีว่่า “เป็นผูใ้ห้บรกิาร
ช้ันน�าในงานผลิตและซ่อมอะไหล่เครื่องกังหัน
ก๊าซ และธุรกิจเกี่ยวเนื่องในระดับสากล”

กฟผ. และบริษัทในกลุ่ม กฟผ. ได้มีการ
สนับสนุนและพัฒนาการด�าเนินธุรกิจร่วมกัน
เพือ่สร้างการเตบิโตมาอย่างต่อเนือ่ง โดยยงัคง
ยึดเป้าหมายหลักคือ การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ที่ดีด ้วยระบบไฟฟ้าที่มีความมั่นคงและมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนการให้ความส�าคัญกับ
สิ่งแวดล้อมควบคู่ไปด้วยเสมอ และในก้าวต่อ
ไปนบัจากนี ้ยงัพร้อมขยายการลงทนุและเพิม่
ประสทิธภิาพการด�าเนนิงานอย่างต่อเนือ่ง เพือ่
เพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขัน ท�าให้ทั้ง กฟผ. 
บริษัทในกลุ่ม กฟผ. และประเทศไทย เติบโต
ไปด้วยกันได้อย่างมั่นคง และยั่งยืน

EGAT Diamond Service Company Limited 
(EDS) is a joint venture which consists of EGAT, 
Mitsubishi Hitachi Power Systems Company 
Limited, Mitsubishi Corporation Limited and 
Ratchaburi Electricity Generating Holding Public 
Company Limited.

The EDS repairs gas turbine parts in power 
generation systems both in Thailand and 
abroad to help strengthen the power generation 
systems and create income to Thailand.

EDS President Somboon Damrongsusakul 
said experience and expertise of EDS personnel 
in repairing service is equivalent to the standard 
by the Original Equipment Manufacturers 
(OEMs).

EDS’ services are certified by Mitsubishi 
Hitachi Power System Corporation and ISO 
9001:2015 quality management system which 
earn confidence and trust from customers.

The company expects to fix 125 sets of  
gas turbines in 2019 to earn about 280 million 
baht in sale revenue.

With power demand on the rise and more 
gas turbines are run, EDS needs to develop 
capability to serve greater models of gas 
turbines by seeking knowledge and cooperation 
from its shareholders.

 The company seeks to grow continuously 
in the long term by fulfilling its vision to be “A 
leading service provider in the production and 
repair of gas turbine parts and undertaking 
related businesses in an international scale.”

EGAT Group have worked EGAT and hand 
in hand to grow the business operations 
without deviating from the main goal of 
raising quality of life with a stable and 
efficient electrical power supply by always 
taking care of the environment.

The Group looks to expand investment, 
increase operational efficiency and 
strengthen competitive edge to allow EGAT 
, EGAT Group companies and Thailand to 
grow together with stability and sustainability.

      EDS enhances gas
turbine part service,
growing business scope

“EDS” เพ่ิมศักยภาพงานซอ่มอะไหล่
เครื่องกังหนัก๊าซ และมุง่ขยายขอบเขต

การด�าเนินธุรกิจ เพ่ือการเติบโตอยา่งต่อเน่ือง
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ียลโนโคทเานฒัพะลแาหนคนัมงุม ).ผฟก( ยทไศทเะรปงหแติลผยาฝาฟฟไราก

ยทไงอขาฟฟไติลผรากบบะรงารสมิรสเอืพเ อมสเูยอ  ๆมหใาฟฟไติลผราก

บักรติมน็ปเะลแ มสะามหเีทาคารนใูยอ งคนัมมาวคีม พาภิธทิสะรปีมหใ  

ูยอน็ปเมาวคติวีชพาภณุคบัดะรกยนจดอลต นืยงัยงายอมอลดวแงิส  

ะลแียลโนโคทเกาจพาภณุคีมีทาฟฟไนางงัลพยวดมคงัสนในคูผงอข  

�ดรากนวบะรกนุนสบันสีทมรรกตัวนครรสงารสราก า  นันกาจกอน นางนินเ

วัตบัรปะลแ กลโงอขงลปแนยีลปเรากบัรมอรพมาวคมยีรตเงัย .ผฟก  

นาดญาชวยีชเมาวคกาจนาฐการีมยดโ อมสเูยอียลโนโคทเงอขงาทศิทมาต  

 ษรรวศท 5 ดอลตามมสงัสีทาฟฟไติลผราก

50 ป

งารสครรสรากงอข

มรรกตัวน

ปไอตานฒัพรากูส

งัยดุยหมไงายอ
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50 YEARS OF UNCEASING INNOVATION 
TO EMPOWER THAILAND
 The Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) has 

been constantly searching for new technology to create a power 

generation system that is efficient, stable, cost effective, 

environmentally friendly and sustainable. EGAT’s ultimate mission 

is to raise the standard of living for people by providing quality 

electrical power derived from technology and innovation that 

supports the operational process.

  EGAT has also vowed to constantly meet global changes 

and move with the technological trends supported by its five 

decades of expertise.



โรงไฟฟ้าดิจิทลั สอดรบัยุคดิจิทลั 4.0

ด้วยภารกิจในการดูแลความมั่นคงทาง
พลังงานไฟฟ้าให้กับประเทศ เพื่อเป็นฐานสร้าง
ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสังคม ความ 
รบัผดิชอบในภารกจิอนัส�าคญัน้ี จงึท�าให้การพฒันา 
นวัตกรรมเพื่อการด�าเนินงานของทาง กฟผ. ไม่
อาจหยุดนิ่งอยู่กับที่ได้  กฟผ. ได้เร่ิมปรับปรุง
กระบวนการผลิตไฟฟ้าเพ่ือมุ่งพัฒนาโรงไฟฟ้า
ของ กฟผ. สู ่การเป็นโรงไฟฟ้าดิจิทัล และ
ปรับปรุงคุณสมบัติโรงไฟฟ้าให้สามารถรองรับ
ความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี รวมทั้งพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรให้ตอบสนองกบักระบวนการ
ท�างานและเทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

การพฒันาโรงไฟฟ้าสูก่ารเป็นโรงไฟฟ้าดจิทิลั
นั้น เป็นการปรับกระบวนการท�างานต่าง ๆ  จาก
เดิมแบบ Hard Work เป็น Smart Work ที่น�า
เทคโนโลยีระบบดิจิทัลที่ทันสมัยมาสนับสนุน 
กระบวนการท�างานให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากข้ึน เน้นปรบัเปลีย่นสิง่ทีม่อียูแ่ล้ว
ให้ดขีึน้มากกว่าเดมิ โดยมรีะยะเวลาการด�าเนินงาน 
ตั้งแต่ปี 2562-2572 มีเป้าหมายสูงสุด คือ การ
ใช้ระบบปัญญาประดษิฐ์ (Artificial Intelligence)  
หรือ AI ท�าหน้าที่คิด วิเคราะห์ และประมวลผล
การท�างานของโรงไฟฟ้า รวมทั้งเป็นศูนย์กลาง 
ในการควบคุมโรงไฟฟ้าอย่างเต็มรูปแบบ (Fully 
Automatic)  

โรงไฟฟ้าดจิทิลั ถอืเป็นโรงไฟฟ้าทีม่กีระบวนการ
ท�างานทีม่ปีระสทิธภิาพสงู มคีวามแม่นย�า ถกูต้อง 

โครงการพลังงานหมุนเวียนแบบ

ไฮบริดที่ใหญ่ที่สุดในโลก

กฟผ. มุง่พฒันานวัตกรรมเพ่ือสร้างพลงังาน
สะอาด ตอบสนองปณิธานของ กฟผ. ในการ
ห่วงใยสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม เตรียม
ด�าเนินงานโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสง
อาทิตย์บนทุ่นลอยน�้าร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน�้า 
หรอื Hydro-Floating Solar Hybrid รวมก�าลงั
การผลติ 2,725 เมกะวตัต์ ตามแผนพฒันาก�าลงั
การผลติไฟฟ้าของประเทศไทย (PDP 2018) ซึง่
ตัง้เป้าด�าเนนิการให้แล้วเสรจ็ภายใน 10 ปี โดย
เริม่น�าร่องโครงการแรกทีเ่ข่ือนสรินิธร ขนาด 45 
เมกะวัตต์ ซึ่งถือเป็นโครงการไฮบริดแห่งแรก
ของประเทศไทยที่ใหญ่ทีส่ดุในโลก ที่จะช่วยให้
เกิดความม่ันคงของระบบไฟฟ้าและบริหาร
จัดการน�้าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

แผนน�าร่องโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสง
อาทิตย์บนทุ่นลอยน�้าดังกล่าว ใช้พื้นที่ผิวน�้าใน
การตดิตัง้ 450 ไร่ ซึง่เชือ่มโยงระบบพลงัน�า้ โดย
ใช้ทรัพยากรร่วมกับเขื่อน ได้แก่ หม้อแปลง 
สายส่ง และสถานีไฟฟ้าแรงสูง เป็นการใช้
ทรพัยากรให้เกดิประโยชน์สงูสดุ ลดการระเหย
ของน�้า ช่วยเสริมความม่ันคงในระบบไฟฟ้า 
ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการน�้า 
เสริมความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดในระบบช่วง
กลางคืนเพ่ือลดการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิง
ฟอสซิล ลดการใช้พื้นที่ทางการเกษตร เพิ่ม
ประสทิธภิาพการผลติไฟฟ้าของแผงโซร์ลาเซลล์
เนื่องจากมีอุณหภูมิต�่าที่ผิวน�้า และเป็นจุด 
แลนมาร์คใหม่ส�าหรับการท่องเที่ยวได้อีกด้วย

และรวดเรว็ มีการควบคมุและสัง่การ (Operator) 
ผ่านระบบดจิทิลั สามารถวเิคราะห์และประมวล
ผลการท�างานแบบอัตโนมัติ มีระบบฐานข้อมูล
ขนาดใหญ่ (Big Data) ที่ข ้อมูล ท้ังหมด 
ถกูจัดเกบ็อย่างเป็นระบบ เพือ่ให้หน่วยงานต่าง ๆ   
ที่เก่ียวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลและน�ามาใช้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดขั้นตอนการท�างาน 
ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของโรงไฟฟ้า 
โดยเฉพาะด้านการบ�ารุงรักษา โดย AI จะช่วย
วิเคราะห์ คาดการณ์ และแจ้งเตือนว่า อุปกรณ์
หรืออะไหล่ชิ้นใดเกิดปัญหาหรือจะต้องบ�ารุง
รกัษาล่วงหน้าได้อย่างแม่นย�า ช่วยลดปัญหาและ
อุปสรรคที่จะเกิดขึ้นกับโรงไฟฟ้า ลดโอกาสใน
การหยุดเดินเครื่องเพื่อบ�ารุงรักษาและสูญเสีย
รายได้จากการหยุดเดินเครื่อง ท�าให้โรงไฟฟ้ามี
ศักยภาพและมีความพร้อมจ่ายสูง 

ปัจจุบันโรงไฟฟ้า กฟผ. หลายแห่ง ไม่ว่าจะ
เป็นโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ 
หรือโรงไฟฟ้าวังน้อย ได้เร่ิมศึกษาและทยอยน�า
ระบบดิจิทัลที่ทันสมัยมาทดสอบและปรับใช้ให้
เข้ากับโรงไฟฟ้า มีการติดตั้งโปรแกรมวิเคราะห์
และประมวลผลการท�างานของโรงไฟฟ้าแบบ
อตัโนมตั ิซึง่ถอืเป็นเทคโนโลยทีีทั่นสมัยเทยีบเท่า
โรงไฟฟ้าในระดับสากล ถือเป็นจุดเริ่มต้นของ
การน�านวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้
สนับสนุนและเปลี่ยนกระบวนการท�างานของ 
โรงไฟฟ้าเพือ่มุง่สูก่ารพฒันาโรงไฟฟ้า กฟผ. สูก่าร
เป็นโรงไฟฟ้าดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบในอนาคต
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 With the crucial task of ensuring 
electrical energy security for the country 
to support economic and social 
development, EGAT has continued to 
embrace innovation to improve the 
production process by digitalizing 
EGAT’s powerhouses to be capable of 
supporting changes in technology. 
Personnel development has also taken 
place to enable them to respond to the 
changes in work processes and 
technology.

 The move towards digital power 
plants involves a shift from the original 
“Hard Work” to “Smart Work” by 
exploiting modern digital technology to 
raise efficiency in working processes, or 
in a nut shell, making existing capability 
better.

That mission’s timescale runs from 
2019 to 2029 with the ultimate goal 
being to adopt artificial intelligence (AI) 
to think, analyze and process the work 
of the power plants as well as making 
the dispatching center fully automatic.

A digital power plant has a work 
process that is highly efficient, accurate, 
precise and fast.

 It is controlled and operated 
through digital systems, capable of 

ana lyz ing  and p rocess ing  work 
automatically.

 There is a big data system where all 
data is stored systematically and can be 
accessed easily and quickly to help 
reduce the work process, save time and 
costs of running power plants.

 It is particularly helpful in the case 
of maintenance as AI helps precisely 
analyze, forecast and alert in the event 
that any pieces of equipment or parts 
becoming problematic or require 
maintenance, in advance.

 This reduces problems and obstacles 
that may occur with power plants, 
minimizing the chance of shutdowns for 
maintenance and loss of revenue in the 
shutdown period, and in the end allowing 
the powerhouse to run more efficiently.

At present several EGAT power plants, 
including North Bangkok Power Plant, Mae 
Moh Power Plant and Wang Noi Power 
Plant have started to study and test 
digital systems at their sites.

The program that automatically 
analyzes and processes the operation of 
the power plant has been installed.

  The program, which has been 
applied by leading power plants overseas, 
marks the debut of modern innovation 
and technology to support EGAT’s 
transformation into a full-scale digital 
power plant in the future.

THE WORLD’S LARGEST HYBRID 
RENEWABLE ENERGY PROJECT

 EGAT aims to develop innovation for 
clean energy, a response to its caring for 
society, community and environment. It 
is embarking on a scheme that involves 
a floating solar photovoltaic system in 
synergy with hydropower plant’s 
operation. The Hydro-Floating Solar 
Hybrid project calls for a combined 
generating capacity of 2,725 megawatts 
wh ich  under  Tha i land’s  Power 
Development Plan (PDP 2018) will be 
fully operational in the next decade. 
 A pilot project will be launched at 
Sirindhorn Dam with 45 MW in capacity, 
the first of its kind in Thailand and the 
largest in the world in terms of capacity. 
It will heighten the security of the 
electrical system and maximize water 
management efficiency. The floating 
solar farm covers the surface area of 450 
rai and is linked with the hydroelectric 
system by sharing resources with dams, 
including transformers, transmission lines 
and a high voltage station.

 This allows optimal usage of 
resources, reducing water evaporation, 
strengthening supply security, increasing 
flexibil i ty in water management, 
complementing electricity provision 
during the night to reduce generation 
from fossil fuels, and reducing the use 
of agricultural areas which otherwise 
would be used for erecting solar farms.

 Furthermore, it increases the 
efficiency of electricity production from 
solar panels due to low temperatures at 
the waters surface and lastly may 
become a new landmark for tourism.

DIGITAL POWER PLANT 
OF 4.0 ERA
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แบตเตอรี่กักเก็บพลังงาน 

(Energy Storage) สนับสนุน

ระบบไฟฟ้าแห่งอนาคต

กฟผ. ได้มีแนวคิดในการกักเก็บพลังงานเป็น
รายแรก ๆ และมีพัฒนามาอย่างต่อเน่ือง โดยใน
อดีตการกักเก็บพลังงานจะอยู ่ในรูปแบบของ 
โรงไฟฟ้าพลังน�้าแบบสูบกลับ เช่น โรงไฟฟ้า 
พลังน�้าเขื่อนภูมิพล จ.ตาก โรงไฟฟ้าพลังน�้า 
เขือ่นศรนีครินทร์ จ.กาญจนบรุ ีโรงไฟฟ้าล�าตะคอง 
ชลภาวัฒนา จ.นครราชสีมา เป็นต้น โรงไฟฟ้า 
เหล่านีจ้ะอาศยัการปล่อยน�า้จากอ่างเกบ็น�า้เขือ่นที่
อยู่ด้านบน ลงมาอ่างที่อยู่ในระดับต�่ากว่าเพื่อผลิต
ไฟฟ้าในช่วงที่ความต้องการไฟฟ้าสูง จากนั้นจึงใช้
ไฟฟ้าท่ีผลิตได้ในช่วงความต้องการไฟฟ้าต�่าสูบน�้า
กลับขึ้นไปกักเก็บยังอ่างเก็บน�้าอีกครั้ง

ทว่าโรงไฟฟ้าพลังน�้าแบบสูบกลับมีข้อจ�ากัด
ด้านพ้ืนทีก่ารก่อสร้างและการลงทนุ ปัจจบุนั กฟผ. 
จงึศกึษาและเริม่ทดลองวจิยัน�า “แบตเตอรีก่กัเกบ็
พลังงาน” มาใช้ในระบบไฟฟ้า เนื่องจากมีข้อดี คือ 
ใช้พืน้ทีน้่อย ตดิตัง้ได้ทัง้จดุผลติไฟฟ้า และส่งไฟฟ้า 
อีกทั้งยังมีความเสถียร ซึ่งแบตเตอรี่ทุกวันน้ีมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น ราคาถูกลง และจะรับบทบาท
ช ่วยเสริมระบบการผลิตไฟฟ ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนได้เป็นอย่างดี  โดย กฟผ. มีโครงการที่
จะน�าแบตเตอร่ีมาช่วยเสริมความมั่นคงในระบบ  
3 โครงการ

1. โครงการติดต้ังแบตเตอรี่กักเก็บพลังงาน 
อ�าเภอเมอืง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ซึง่เป็นพืน้ทีเ่ดยีว
ในประเทศไทยที่ไม่มีระบบส่งไฟฟ้าแรงสูง ท�าให้
เกิดไฟฟ้าดับ ไฟฟ้าตกบ่อยครั้ง กฟผ. จึงได้พัฒนา
แหล่งผลติไฟฟ้าในพืน้ทีห่ลายแห่ง โดยเฉพาะไฟฟ้า
จากพลงังานแสงอาทติย์ และตดิตัง้แบตเตอรีก่�าลงั
ไฟฟ้า 4 เมกะวัตต์ (ความจุ 1 เมกะวัตต์ชั่วโมง) 
เสริมเพื่อกักเก็บกระแสไฟฟ้า ช่วยจ่ายไฟฟ้าเลี้ยง
ระบบของจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้นาน 15 นาที ช่วย
ให้การจัดการไฟฟ้าในพื้นที่มีเสถียรภาพเพิ่มขึ้น 
และประเมินว่าจะช่วยลดเวลาในการเกิดไฟดับให้
เหลือน้อยกว่า 500 นาทีต่อปี จากเดิมท่ีสูงถึง 
2,614 นาทีต่อปี

2. สถานีไฟฟ้าแรงสูงบ�าเหน็จณรงค์ จังหวัด
ชัยภูมิ ก�าลังไฟฟ้า 16 เมกะวัตต์

3. สถานีไฟฟ้าแรงสูงชัยบาดาล จังหวัด
ลพบุรี ก�าลังไฟฟ้า 21 เมกะวัตต์

ส�าหรับสถานีไฟฟ้าแรงสูงบ�าเหน็จณรงค์ และ
สถานไีฟฟ้าแรงสงูชยับาดาล อยูใ่นพืน้ท่ีทีม่กีารผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนจ�านวนมาก และเพิ่ม
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยประเมินว่าในจังหวัดชัยภูมิ 
จะมีก�าลังผลิตจากพลังงานหมุนเวียน 218.2  
เมกะวัตต์ ส่วนจังหวัดลพบุรีจะมีก�าลังผลิตจาก
พลงังานหมนุเวยีน 301.2 เมกะวตัต์ และแบตเตอร่ี
จะช่วยให้การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 
ในสองพืน้ทีด่งักล่าวมคีวามเสถยีรมากขึน้

I N N O V A T I O N

nd

สำ�หรับสถ�นีไฟฟ้�แรงสูงบำ�เหน็จณรงค์ และ สถ�นี

ไฟฟ้�แรงสูงชัยบ�ด�ล อยู่ในพื้นที่ที่มีก�รผลิต ไฟฟ้�

จ�กพลังง�นหมุนเวียนจำ�นวนม�ก และเพิ่ม ขึ้นอย่�ง

ต่อเนื่อง โดยประเมินว่� พ.ศ. 2563 ในจังหวัดชัยภูมิ 

จะมีกำ�ลังผลิตจ�กพลังง�นหมุนเวียน 218.2 เมกะวัตต์  

ส่วนจังหวัดลพบุรีจะมีกำ�ลังผลิตจ�ก พลังง�นหมุนเวียน  

301.2 เมกะวัตต์ และแบตเตอรี่ จะช่วยให้ก�รผลิต

ไฟฟ้�จ�กพลังง�นหมุนเวียนในสองพื้นที่ดังกล่�วมี

คว�มเสถียรม�กขึ้น

nd

สำ�หรับสถ�นีไฟฟ�้แรงสูงบำ�เหน็จณรงค์ และ สถ�นี

ไฟฟ�้แรงสูงชัยบ�ด�ล อยู่ในพื้นที่ที่มีก�รผลิต ไฟฟ�้

จ�กพลังง�นหมุนเวียนจำ�นวนม�ก และเพิ่ม ขึ้นอย่�ง

ต่อเนื่อง โดยประเมินว�่ พ.ศ. 2563 ในจังหวัดชัยภูมิ 

จะมีกำ�ลังผลิตจ�กพลังง�นหมุนเวียน 218.2 เมกะวัตต์  

ส่วนจังหวัดลพบุรีจะมีกำ�ลังผลิตจ�ก พลังง�นหมุนเวียน  

301.2 เมกะวัตต์ และแบตเตอรี่ จะช่วยให้ก�รผลิต

ไฟฟ้�จ�กพลังง�นหมุนเวียนในสองพื้นที่ดังกล่�วมี

คว�มเสถียรม�กขึ้น
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ENERGY STORAGE SUPPORTS 
FUTURE POWER SYSTEMS

 EGAT was among the first initiators of 
energy storage concept which it has 
developed continuously.

 In the past, energy storage concept was 
applied in the form of pumped hydroelectric 
energy storage (PHES) as found at dams like 
Bhumibol in Tak Province, Srinagarind in 
Kanchanaburi Province, and Lamtakong 
Jolabha Vadhana in Nakhon Ratchasima 
Province.

 These power plants rely on the water 
discharged from the reservoir at the top of 
the dams down through turbines to 
produce electric power during periods of 
high electricity demand.

 The electric power produced in the 
off-peak period is then used to pump water 
back up to retain the reservoir again.

   But the pumped hydroelectric power 
plant has limitations in terms of construction 
area and investment.

  So, EGAT has studied and started 

experiments on integrating “energy storage 
battery” with the electrical systems 
because it offers advantages of requiring 
less space, can be installed at both the 
power generation points and delivering 
stable supply.

 As batteries become more efficient and 
cheaper, they can well complement power 
generation from renewable energy.

 EGAT has had three projects in place 
to use batteries in strengthening system 
security as follows,

1. Energy Storage Battery Installation 
Project in Mueang District, Mae Hong Son 
Province - the only area in Thailand with 
no high voltage transmission system 
connection and suffered frequent power 
outage and brownout. EGAT has developed 
power sources in many areas in the 
province, especially by tapping solar energy 
and installing a 4 MW power battery (1 MW 
storage capacity per hour) to store electricity.

  The facility helps to sustain Mae Hong 

Son Province’s power supply system for 15 
minutes, increasing security of power 
supply and possibly cutting back power 
outage to less than 500 minutes per year 
from the peak of 2,614 minutes.

2. Bamnet Narong High Voltage Power 
Station in Chaiyaphum Province with a 
16-MW capacity.

3. Chai Badan High Voltage Power 
Station in Lopburi Province with a 21-MW 
capacity.

  Both Bamnet Narong and Chai Badan 
High Voltage Power Stations are located in 
areas with high concentration of renewable 
energy production and the number is rising.  
Renewal energy output in Chaiyaphum is 
projected to grow to 218.2 MW in 2020, 
while Lopburi would see its capacity soar 
to 301.2 MW next year. The battery will 
enable electr icity production from 
renewable energy in these two areas more 
stable.
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รถยนต์ EV เตรียมพร้อมรับ

ความก้าวหน้าแห่งอนาคต

ปัจจุบัน รถยนต์ไฟฟ้า EV (Electric Vehicle) 
เริ่มมีผู้ผลิตเพ่ิมมากข้ึนและใช้งานจริงอยู่ในบาง
ประเทศแล้ว เนื่องจากมีข้อดีในด้านต่าง ๆ โดย
เฉพาะเรื่องการช่วยลดปัญหามลภาวะ แต่ใน
ประเทศไทยยังไม่แพร่หลาย เน่ืองจากมีราคาสูง
กว่ารถยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงน�้ามันอยู่มากทีเดียว

โครงการวิจัยพัฒนาชุดประกอบรถไฟฟ้า
ดัดแปลงและคู่มือการดัดแปลง เป็นโครงการที่ 
กฟผ. ร่วมมอืกบั ส�านกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยมีวัตถุประสงค์
ให้การปรับเปลี่ยนรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาป
ภายใน (Internal Combustion Engine: ICE)  
เป็นรถยนต์ไฟฟ้า (Battery Electric Engine: BEV) 
ได้ง่ายขึน้ ใช้เวลาน้อยลง มค่ีาใช้จ่ายไม่สงูมาก และ
สามารถส่งเสรมิให้เกดิการผลติชิน้ส่วนหลกั ๆ  รวม
ถึงการผลิตเป็นชุดส�าหรับดัดแปลง (EV Kit) ขึ้นใน
ประเทศ (Local Content) ตลอดจนส่งเสริมให้
เกิดผูป้ระกอบการดดัแปลงรถยนต์ ICE เป็นรถยนต์
ไฟฟ้า BEV ในอนาคต  โดยมกีารวางแผนอย่างเป็น
ขั้นตอนเพื่อให้การด�าเนินการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้า
ประสบความส�าเร็จตามเป้าหมาย ซึ่งในระยะแรก
ได้เริม่จากการศกึษาความเป็นไปได้ในการดดัแปลง
รถยนต์ที่ใช้แล้วให้กลายเป็นรถยนต์ไฟฟ้า ตั้งแต่ปี 
2553 โดยได้น�ารถยนต์ไฟฟ้า Nissan Leaf มา
ศึกษาระบบต่าง ๆ ของรถยนต์ไฟฟ้า และน�าองค์
ความรู้มาต่อยอดในการวิจัยพัฒนารถยนต์ไฟฟ้า
ดัดแปลง จนกระทั่งได้เป็นรถยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง
ต้นแบบในรถยนต์ Honda Jazz และ Toyota Vios 
รวมจ�านวน 2 คัน  

จากน้ันได้ท�าการศึกษาวิจัยอย่างต่อเน่ืองเพิ่ม
อีก 4 คัน ได้แก่ รถยนต์ดัดแปลง Eco Car Nissan 
Almera จ�านวน 2 คัน และรถยนต์ดัดแปลงขนาด
กลาง Toyota Altis จ�านวน 2 คนั โดยมกีารพฒันา
ชุด EV Kit ที่ได้ก�าหนดค่าอัตโนมัติต่าง ๆ ไว้
เรียบร้อยแล้ว ท�าให้สามารถดัดแปลงเป็นรถยนต์
ไฟฟ้าได้ง ่ายข้ึน ใช้เวลาน้อยลง และมีต้นทุน
ดัดแปลงถูกลงไม่เกินคันละ 200,000 บาท ไม่รวม
แบตเตอรี่ ซึ่งอยู่ในราคาที่ประชาชนทั่วไปสามารถ
เป็นเจ้าของได้  ซึ่งนอกจากจะได้แนวทางพัฒนา
รถไฟฟ้า BEV จากรถยนต์ ICE ที่เป็นรถยนต์ขนาด
เล็ก ECO Car และรถยนต์ขนาดกลางแล้ว เรายัง
จะได้ชุด EV Kit ท่ีผลิตขึ้นในประเทศ พิมพ์เขียว

ทางวิศวกรรม (Blueprint) และคู่มือการดัดแปลง
รถยนต์เพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู ้ให้แก่ 
ผู ้ประกอบการใช้เป็นแนวทางในการดัดแปลง
รถยนต์ ICE เป็นรถยนต์ไฟฟ้า BEV ต่อไปอีกด้วย  

ในระยะของการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก ่
ผู้ประกอบการนั้น จะเริ่มตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นไป 
จะมีการพัฒนาให้เกิดศูนย์ดัดแปลงรถ EV รวมถึง
การถ่ายทอดเทคโนโลยีในการผลิตอุปกรณ์ EV 
Conversion Kit ให้กับผู ้ประกอบการภาค
อุตสาหกรรมหรอืผูท้ีส่นใจ โดยในเบือ้งต้นจะคดัเลอืก 
อาสาสมัครจากบริษัทรถยนต์ หรืออู ่รถยนต์  
3 แห่ง มาด�าเนนิการถ่ายทอดเทคโนโลยพีร้อมมอบ
พิมพ์เขียว ซึ่งเป็นวิธีการดัดแปลงรถใช้แล้วให้เป็น
รถ EV โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อด�าเนินการเชิง
พาณชิย์ต่อไป และหลงัจากนัน้จะเผยแพร่แบบมค่ีา
ลิขสิทธิ์

การพฒันารถยนต์ไฟฟ้า กฟผ. - สวทช. (i - EV) จะ
เป็นอกีหนึง่ทางเลอืกในอนาคตให้แก่ผูข้บัขี ่ในการน�า
รถเก่าทีใ่ช้งานมานานแต่ยงัอยูใ่นสภาพด ีมาดดัแปลง
เป็นรถยนต์ไฟฟ้าในราคาทีไ่ม่สงูจนเกินไป นอกจากนี้ 
ยงัเป็นการลดการพึง่พาเทคโนโลยจีากต่างประเทศ
และลดการปล่อยมลพิษและก๊าซเรอืนกระจก 

เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างส่วนหน่ึงของการ
ขับเคลื่อนภารกิจของ กฟผ. ซึ่งมาจากงานวิจัย
และพัฒนา เทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่ง กฟผ. 
ให้ความส�าคัญมาอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด 
เพราะในอนาคต ส่ิงเหล่านี้จะช่วยผลักดันให้
องค์การเดนิหน้าต่อไปในยคุของ Energy 4.0 ได้ 
และเพื่อให้ กฟผ. ก้าวต่อไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน 
โดยจะยงัคงดแูลสร้างความมัน่คงทางพลงังานใน
ระดับประเทศ แสวงหาส่ิงท่ีดียิ่งขึ้นและส่งผ่าน
เป็นความสุขที่ยั่งยืนสู่สังคมไทยตลอดไป

I N N O V A T I O N
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GET READY FOR 
ELECTRIC VEHICLES

Nowadays, there are more producers 
of the Electric Vehicle (EV) and more on 
the roads in countries because of the 
benefits it offers especially in dealing with 
pollution problems. However, the EV has 
yet to make a presence in Thailand, as 
its price is quite prohibitive when 
compared to internal combustion 
vehicles.

A research project to develop an EV 
conversion kit and modification manual 
has just got underway.

A collaboration between EGAT and 
the National Science and Technology 
Development Agency (NSTDA) aims at 
converting the internal combustion 
engine (ICE) to a Battery Electric Engine 
(BEV) more easily with less time and costs.

In the process, the research seeks to 
promote production of major parts and 
EV modification kits in the country, 
encouraging entrepreneurs to modify the 
ICE vehicles into BEV in the future with a 
step-by-step development plan.

Initial works involve a study of the 
possibility in altering used cars to EV.

 In 2010, a Nissan Leaf EV was brought 
in for a study of various systems of 
electric cars and knowledge gathering for 
the research and development of 
modified electric cars.

Two cars - a Honda Jazz and a Toyota 
Vios - were initially modified as prototypes, 
with four additional vehicles including 
two Nissan Almera eco cars and two 
Toyota Altis medium-sized sedans later 
joining the experiment.

They are equipped with EV kits with 
various automatic configurations pre-set 
to ease the conversion with less time and 
costs.

Such modification costs not more 
than 200,000 baht per car excluding the 
cost of batteries - a price that the general 
public could accept.

Aside from developing BEV from small 
ICE-based ECO and medium-sized cars, we 
will also get the EV Kit that is produced 
locally, a blueprint and modification 
annual for disseminating knowledge about 
conversion to entrepreneurs.

Such a technology transfer to 
entrepreneurs is due to commence in 
2020 with the establishment of EV vehicle 
modification centers and  learning centers 
for manufacturing conversion kits to 
industrial operators or interested parties 
in several regions of the country.

 Initially, volunteers will be selected 
from three car companies or garages to 
carry out the technology transfer.

  They will be provided with a blueprint 
in converting used cars to EV free of charge 
and then use it for commercial purpose.

  The blueprint will be later available 
as a payable copyright document.

  EGAT-NSTDA’s i-EV development 
offers another option in the future for 
motorists to convert their old ICE cars with 
good condition into EVs at an affordable 
price, reducing dependence on foreign 
technology while helping to cut emissions 
and resulting greenhouse gases.

 These are just a few examples of 
driving EGAT’s mission through the 
research and development of 
technology and innovation, which EGAT 
has always given as a priority to help 
propel the organization forward in the 
Energy 4.0 era. with sustainability while 
continuing to maintain energy security 
for the country and passing lasting 
happiness on to Thai society.
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	 ไม่ใช ่เ ร่ืองเกินจริงที่จะกล่าวว่า	 ตลอดการด�าเนินงานของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 

แห่งประเทศไทย	 (กฟผ.)	 ไม่มีข้ันตอนหรือกระบวนการท�างานใด	 ๆ	 ที่จะละเลยหรือ 

ท�าโดยปราศจากการค�านึงถึงสังคม	 ชุมชน	 และสิ่งแวดล้อม	 เพราะ	 กฟผ.	 มีเป้าหมาย 

ที่ยิ่งใหญ่กว่าการที่คนไทยเปิดไฟแล้วมีไฟฟ้าใช้	 นั่นคือการท�าให้คนไทยมีความสุขที่มี 

กฟผ.	อยู่เคียงข้าง

	 ตลอด	50	ปีที	่กฟผ.	อยู่เคียงข้าง

สังคมไทย	 ได้ริเริ่มโครงการด้านความ 

รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	 

(CSR	:	Corporate	Social	Responsibility) 

ไม ่ว ่าจะเป ็นโครงการด้านการพัฒนา 

คุณภาพชีวิต	 ด้านการช่วยแก้ไขปัญหา 

สังคม	 ด้านการเป็นอาสาสมัครบ�าเพ็ญ

สาธารณประโยชน์	 ด้านการอนุรักษ์และ 

ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม	 เป็นต้น	 นับรวมเป็น

ร้อยเป็นพันโครงการที่ถือก�าเนิดข้ึนจาก 

ความตั้งใจจริงของ	กฟผ.	เพื่อร่วมเป็น 

ส่วนหนึง่ในการดูแลประเทศไทย	หรอืบ้าน

ของเรานั้น	 ให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น	ควบคู่ไป

กับการพัฒนาและสร้างความมั่นคงด้าน

การพลงังานไฟฟ้าซึง่เป็นภารกจิหลกัของ	

กฟผ.

กฟผ. ส�ำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณ และ
ตระหนักถึงประโยชน์อันสูงสุดที่จะเกิดขึ้นกับ
องค์กำรและประชำชน จำกพระรำชด�ำรสัเรือ่ง 
“เศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบำทสมเด็จ 
พระปรมนิทรมหำภมูพิลอดลุยเดช บรมนำถบพติร  
เม่ือวันท่ี 4 ธันวำคม พ.ศ. 2540  ควำมว่ำ 
“…สิ่งส�ำคัญคือเรำพออยู่พอกิน อุ้มชูตัวเรำได้ 
ให้มีควำมพอเพียงแก่ตัวเอง พึ่งตนเองได้
หมำยควำมว่ำให้สำมำรถด�ำรงชีวิตได้อย่ำง 
ไม่เดือดร้อน มีควำมเป็นอยู่อย่ำงประมำณตน 
มีกินมีใช้ตำมอัตภำพ แล้วที่เหลือจึงจะขำย 
เป็นรำยได้ต่อไป...” ซึ่งท�ำให้ได้เข้ำใจถึง 
ควำมหมำยปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำกขึ้น 
และได้มีกำรน้อมน�ำมำเป็นแนวทำงในกำร
พัฒนำชีวิตควำมเป็นอยู่ของประชำชน

C A R E & S H A R E

กฟผ. ได้น้อมน�ำปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำ
ปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรมตั้งแต่ปี 2542 ด้วยกำร 
จัดตั้ง “โครงกำรชีววิถีเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน” 
โดยกำรส่งเสริมให้ชุมชนพึ่งพำตนเองได้ ตำมวิถี
ภูมิปัญญำท้องถิ่น เสริมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ 
ในกำรเก้ือกูลกันระหว่ำงธรรมชำติและกำรด�ำรง 
ชีวิตของมนุษย์ รู้จักน�ำทรัพยำกรธรรมชำติที่มีอยู่ 
มำพัฒนำเพ่ือใช้เล้ียงปำกเลี้ยงท้องโดยเน้นเรื่อง
ปลอดสำรพิษ และไม่ก่อหนี้สิน ตำมแนวทำง
เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือท�ำให้คุณภำพชีวิตดีข้ึน 
น�ำไปสู่กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนในท้ำยที่สุด 

โครงกำรชวีวถิฯี เปิดโอกำสให้ชมุชนรอบเขือ่น 
และโรงไฟฟ้ำ ตลอดจนที่อยู่ใกล้เคียงเสำสำยส่ง 
ไฟฟ้ำแรงสูงของ กฟผ. ได้เรียนรู้แนวคิด “ชีววิถี” 
ด้วยกำรลงมือท�ำจริง จนเกิดกำรเรียนรู้และควำม

ช�ำนำญ สำมำรถประกอบอำชีพต่อไปอย่ำงมั่นคง 
สรำ้งควำมอยู่ดี กินดี มีสุข ส่งผลให้เกิดเป็นชุมชน 
ที่เข้มแข็ง อีกทั้งยังเป็นโมเดลขยำยผลไปสู่พื้นท่ี 
อื่น ๆ ได้ โดยตลอดระยะเวลำที่ด�ำเนินโครงกำร 
จนถงึปี 2561 มชุีมชนทีไ่ด้รับควำมรูแ้นวทำงชวีวถิี

LET’S WALK TOGETHER
เดินไปด้วยกัน...อย่างยั่งยืน

น้อมสืบสานพระราชปณิธานสานต่องานเพ่ือปวงชน
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LET’S WALK TOGETHER 
IN A SUSTAINABLE WAY

It is not an exaggeration to say that throughout the operation of the Electricity 
Generating Authority of Thailand (EGAT), there are no procedures or processes 
which ignore or do without paying due regard to society, community and 
environment.

That is because EGAT has a bigger goal than supplying electricity to Thai people, 
but to make them feel happy to have EGAT on their side.

Throughout the past five decades of being on the side of Thai society, EGAT 
has initiated Corporate Social Responsibility (CSR) projects, for improving the quality 
of life, solving social problems, performing public services, or conserving and 
restoring environment.

The numbers of projects in those nature run into thousands. All have stemmed 
from EGAT’s sincere intention to be a part of caring Thailand, making our home 
more livable coupled with developing energy security which is the main mission 
of EGAT.

ไม่น้อยกว่ำ 400 แห่งทั่วประเทศ และมีชุมชน 
ต้นแบบมำกกว่ำ 50 ชุมชนที่ได้น�ำแนวทำงน้ี 
ไปปฏิบัติใช้ และเกิดผลสัมฤทธิ์อย่ำงยั่งยืน

นอกจำกโครงกำรชวีวถิฯี แล้ว กฟผ. ยงัได้รเิริม่
หรือสืบสำนโครงกำรในลักษณะที่ก ่อให ้ เ กิด
ประโยชน์แก่สังคมในภำพรวมอีกหลำยโครงกำร 
โดยล้วนมุ่งเน้นที่ควำมยั่งยืน อำทิ “โครงกำรเขื่อน
สิรินธรโมเดล” โครงกำรนี้ริเริ่มขึ้นในปี 2559 
เป็นกำรน้อมน�ำแนวทำงของ “ดอยตุงโมเดล” หรือ 
“ศำสตร์พระรำชำ” และ “ต�ำรำแม่ฟ้ำหลวง” มำ
ปรบัใช้เพือ่พฒันำคณุภำพชวีติของชมุชนและสงัคม
โดยรอบพ้ืนที่เขื่อนสิรินธรของ กฟผ. ในจังหวัด
อุบลรำชธำนี โดยหลักกำร “เขำ้ใจ เข้ำถึง พัฒนำ” 
มุ่งให้เกิดกำรพัฒนำอำชีพสร้ำงรำยได้อย่ำงยั่งยืน 
สร้ำงควำมเข้มแขง็ให้ชุมชนอยูไ่ด้ด้วยตนเองอย่ำงมี
ควำมสขุ เป็นต้นแบบของโครงกำรพฒันำชมุชนรอบ
หน่วยงำนของ กฟผ. ทัว่ประเทศ “โครงกำรปลกูป่ำ 
กฟผ.” ได้ด�ำเนินกำรด้วยหลักของกำรสร้ำงกำรมี
ส่วนร่วมกับชุมชนในพื้นที่ ในกำรเป็นทั้งผู้ปลูกและ
ผู้บ�ำรุงรักษำ เพื่อให้ป่ำที่ปลูกนั้นอยู่รอดเป็นป่ำท่ี
สมบรูณ์ โดยด�ำเนนิกำรมำแล้วกว่ำ 20 ปี ครอบคลมุ
พื้นที่เกือบ 5 แสนไร่ ใน 49 จังหวัด ทั้งปำ่ต้นน�้ำ  
ป่ำชำยเลน ป่ำพรุ ป่ำชมุชน และป่ำในพืน้ทีโ่ครงกำร
พระรำชด�ำรต่ิำง ๆ  นอกจำกเป้ำหมำยหลกัทีต้่องกำร 
ฟื้นฟูพื้นที่นั้น ๆ  ให้อุดมสมบูรณ์แล้ว ในทุกขั้นตอน
กระบวนกำรของโครงกำรยังช่วยสร้ำงจิตส�ำนึกให้
เกิดควำมรกัและหวงแหนทรพัยำกรในพืน้ทีท่ีต่นเอง
อำศัยอยู่ รวมไปถึงสังคมที่เรำอยู่ร่วมกันนี้ด้วย
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In Remembrance of His Majesty King 
Bhumibol Adulyadej, EGAT realizes a wealth 
of benefits to the organization and public 
from the royal speech entitled “Sufficiency 
Economy,” delivered on December 4, 1997.

The late King said: “... What is important 
is that we have enough to live and eat, 
capable of support ourselves. To be self-
sufficient and self-reliant means that you  
can live without difficulties. Live modestly 
according to means and sell the rest of 
production to earn income later ...”

The royal speech allows us to fathom 
his sufficiency economy philosophy and it 
can be applied to improve the lives of 
people.

EGAT has adopted the sufficiency 
economy philosophy in a tangible manner 
since 1999 with the establishment of 
Biological Way of Life for Sustainable 
Development Project.

The project encourages communities to 
become self-reliant according to local 
wisdom through enhancement of knowledge 
understand the mutual support between 
nature and human life, learn how to use the 
existing natural resources to support the 
living by focusing on non-toxic materials and 
not creating liabilities, in line with the 
sufficiency economy guidelines to improve 
the quality of life, which ultimately leads to 
sustainable development.

EMBRACE ROYAL ASPIRATION: CONTINUE TO WORK FOR ALL PEOPLE
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The project allows communities nearby 
dams, power plants and high-voltage transmission  
towers to learn the concept of the “biological 
way” through actual practice to gain expertise 
necessary for a profession, enhancing their 
well-being and building a strong community.

Their practice serves as a model for other 
areas to replicate the success.

Up to 2018, almost 400 communities 
nationwide have obtained knowledge about 
the biological way concept with more than 
50 model communities achieving sustainable 
results from such implementation.

In addition to the biological way project, 
EGAT has initiated or continued with projects 
which are beneficial to society as a whole 
and all have geared towards sustainability.

Among them is the “Sirindhorn Dam 
Model Project” which was initiated in 2016 
to introduce guidelines from “Doi Tung 
Model” or “King’s Philosophy” and “Mae 
Fah Luang Textbook” as a basis in improving 
the quality of life of the community and 
society around EGAT’s Sirindhorn Dam in 
Ubon Ratchathani Province.

The project boils down to three key 
words - “understanding, accessibility and 
development” -  for career development, 
susta inable income generat ion and 
strengthening the community to live happily 
on their own and to serve as a prototype for 
community development around EGAT’s 
operating units throughout the country.

EGAT Reforestation Project is another 
undertaking implemented with the principle 
of creating participation with communities as 
both growers and care providers - the 
functions to ensure survival of trees and 
growing into forests.

The EGAT reforestation project has been 
carried out for over 20 years, covering an area 
of almost 500,000 rai in 49 provinces, 
including watershed, mangrove, swamp, 
community forests as well as forests in 
various royal project areas.

Aside from primary objective of restoring 
abundance in a specific area, every step of 
the project process helps create awareness 
for love and cherish resources in the area 
where they live as well as the society at large.



MULTI-DIMENSIONAL VIEW 
TO LINK SUSTAINABILITY GOALS

Because human lives consist of a variety of angles, creating 
benefits for people and society is not just to protect the environment 
or create jobs for villagers.

  There are also people in other sectors of society waiting for 
opportunities which many EGAT projects has attempted to put in 
place.

 One example is the “Green Classroom Project” which was set 
up in 1998 to encourage youth to develop a habit of saving electricity 
and preserving the environment by learning from action through a 
fun-filled learning process that leads to the creation of an attitude 
of effective power usage.

 The Green Classroom Project has evolved into the “Green School 
Project” which serves as a prototype school for energy and 
environment conservation.

The project has been in operation since 1999 and in 2014 
developed into being “Low Carbon School” to encourage and 
motivate schools in the project to come up with tangible measures 
to reduce greenhouse gas emissions.

That is an important step towards the development of the 
surrounding communities and gives rise to the “No.5 Energy Saving 
Community Project.”

The evolution of green classroom to No.5 energy saving 
community No.5 shows EGAT’s continuous effort to bring the  
Demand Side Management (DSM) to achievement.

The first No.5 energy saving community was born at Puang Sanuk 
Community, San Pa Tong District, Chiang Mai Province, where 33 
households have taken part.

มองหลายมติิเพ่ือเชื่อมโยง 
เปา้หมายความยัง่ยนื

 เพรำะชีวิตคนเรำประกอบด้วยหลำกหลำยเหลี่ยมมุม 
กำรสร้ำงประโยชน์ให้ประชำชนและสงัคมจึงไม่ใช่เพยีงกำร
ดแูลรกัษำส่ิงแวดล้อมหรอืสร้ำงงำนสร้ำงอำชพีให้ชำวบ้ำน
เท่ำนัน้ แต่ยงัมคีนทีอ่ยูใ่นภำคส่วนอืน่ของสงัคมทีร่อโอกำส 
เช่นกัน หลำยโครงกำรของ กฟผ. จึงกระจำยไปสู่กลุ่มคน
ทีห่ลำกหลำย ดงัเช่น “โครงกำรห้องเรยีนสเีขียว” จดัตัง้ข้ึน 
ในปี 2541 เพือ่ส่งเสรมิให้เยำวชนมอีปุนสิยัในกำรประหยดั
ไฟฟ้ำและรักษำสิ่งแวดล้อมโดยกำรเรียนรู้จำกกำรลงมือ
ปฏิบัติด ้วยตนเองผ่ำนกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่
สนุกสนำนและน�ำไปสู่กำรสร้ำงทัศนคติกำรใช้ไฟฟ้ำอย่ำง
มีประสิทธิภำพ

ห้องเรียนสีเขียวเป็นต้นธำรของ “โครงกำรโรงเรียน 
สเีขียว” หรอืโรงเรยีนต้นแบบด้ำนกำรอนรุกัษ์พลงังำนและ
สิ่งแวดล้อม โดยเริ่มด�ำเนินกำรมำตั้งแต่ปี 2542 และในปี 
2557 ได้พัฒนำไปสู่กำรเป็น “โรงเรียนคำร์บอนต�่ำ” เพื่อ
ช่วยกระตุ้นและสร้ำงแรงจูงใจให้โรงเรียนในโครงกำรมี
มำตรกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกอย่ำงเป็นรูปธรรม 
และเป็นก้ำวส�ำคญัสูก่ำรพฒันำชมุชนรอบข้ำง อนัเป็นทีม่ำ
ของ “โครงกำรชุมชนประหยดัพลงังำนเบอร์ 5” พฒันำกำร
จำกห้องเรียนสีเขียวสู่ชุมชนประหยัดพลังงำนเบอร์ 5 ที่ได้
สะท้อนให้เหน็กำรส่งเสรมิมำตรกำรกำรจดักำรด้ำนกำรใช้
ไฟฟ้ำของ กฟผ. (Demand Side Management : DSM)  
อย่ำงต่อเนื่องจนเกิดผลเป็นรูปธรรม ซ่ึงชุมชนประหยัด
พลังงำนเบอร์ 5 แห่งแรกของประเทศไทยเกิดที่ชุมชน 
ปวงสนุก อ�ำเภอสันป่ำตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี
ประชำชนจ�ำนวน 33 ครัวเรือน เข้ำร่วมโครงกำร
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 โครงกำรเพื่อสังคมที่น่ำประทับใจ บำงคร้ังอำจไม่ได้มำจำกควำมยิ่ง
ใหญ่อลังกำร แต่มำจำกกำรแสดงออกซึ่งควำมใส่ใจ ควำมมุ่งม่ันต้ังใจ  
ตลอดจนเข้ำถึงปัญหำและช่วยยกระดบัคณุภำพชวิีตให้กับคนในสงัคมได้ ดัง่  
“โครงกำรแว่นแก้ว” โครงกำรเทดิพระเกยีรตสิมเดจ็พระเทพรตันรำชสดุำฯ 
สยำมบรมรำชกุมำรี ที่ กฟผ. ร่วมกับพันธมิตร จัดตั้งโครงกำรขึ้น เพื่อออก
หน่วยวัดสำยตำประกอบแว่นโดยไม่คิดมูลค่ำ พร้อมกับกำรรณรงค์รับ
บรจิำคทนุทรพัย์ เพือ่ช่วยเหลอืผูย้ำกไร้ทีม่ปัีญหำสำยตำทัว่ประเทศ ซึง่นบั
เป็นกำรมอบโอกำสในกำรมองเห็นที่ชัดเจนขึ้น มอบคุณภำพชีวิตดีขึ้น 
แว่นตำหนึง่อนัอำจชบุชวีติและเตมิควำมสว่ำงไสวให้อนำคตใครได้มำกมำย
โดยที่เรำคำดไม่ถึง ตำมสโลแกนที่กลำ่วว่ำ “ให้แสงสวำ่งแก่ดวงตำ ให้แสง
สว่ำงแก่ชีวิต”

 กฟผ. ยังมี “โครงกำรสนับสนุนด้ำนกีฬำ”ที่เป็นกำรสร้ำงโอกำสให้
เยำวชนได้พฒันำตนเอง อำท ิโครงกำรพฒันำนกักฬีำยกน�ำ้หนกัไทยสูส่ำกล 
กำรแข่งขันเรือยำวสำกลชิงแชมป์โลก โครงกำรสำนฝันตะกร้อสู่เอเชียน
เกมส์โลก และกฬีำเปตอง เป็นต้น โดยสนบัสนนุด้ำนทนุ อปุกรณ์กฬีำ และ
อื่น ๆ อีกทั้งโครงกำรน้ียังสร้ำงควำมภำคภูมิใจให้กับคนไทย เนื่องจำก
นักกีฬำที่ กฟผ. ให้กำรสนับสนุน พัฒนำควำมสำมำรถจนได้รับเหรียญ
รำงวัลทั้งในมหกรรมกำรแข่งขันกีฬำระดับโลกและระดับภูมิภำค
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Impressive social projects sometimes may not 
come from being grandeur, but from the expression 
of attention, determination and approach to 
problems to help improve the quality of life for 
people in the society.

That description fits the “Wan Kaew Project” 
honoring Her Royal Highness Princess Maha Chakri 
Sirindhorn.

The project is a collaboration of EGAT and 
alliance to set up an optometry unit to provide 
corrective glasses to needy people who have vision 
problems all over the country free of charge.

The project also involves seeking public donation 
to contribute to the effort to provide a better vision, 
a better quality of life in a way beyond our 
expectation in line with the slogan “Give light to the 
eyes, give light to life.”

EGAT also has a “Sport Support Program” that 
offers opportunities for young people to develop 
themselves.

Among those projects included in this program 
are the “Thai Weightlifting Athletes to the World; 
World Long Boat Race World Championship; Takraw 
to World Asian Games; and Petanque Games.

The supports come in the form of capital, sports 
equipment and others.

This project creates pride for Thai people 
because the athletes that EGAT supports are able 
to develop talents until receiving medals in the 
global and regional sporting events.
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ยิง่แบง่ ย่ิงเพ่ิม
 กฟผ. เช่ือว่ำสิ่งหนึ่งที่จะช่วยให้ประเทศชำติ

ก้ำวหน้ำและเติบโตอย่ำงยั่งยืนได้ดีที่สุด คือ กำร 
ส่งเสริมกำรศึกษำและสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำ 
ด้วยประสบกำรณ์ด้ำนกำรผลิตไฟฟ้ำที่ค�ำนึงถึง 
ชุมชนและสิ่งแวดล้อมมำกกว่ำ 50 ปี กฟผ. จึง
พร้อมถ่ำยทอดเพือ่แบ่งปันองค์ควำมรูสู้ส่งัคม และ
เพิ่มโอกำสทำงกำรศึกษำให้แก่คนไทย ด้วยกำร
สร้ำงแหล่งเรียนรู้ด้ำนพลังงำนของประเทศไทย 
และพลังงำนของโลก เพ่ือให้คนไทยได้มีควำมรู้
ควำมเข ้ำใจด้ำนพลังงำนไฟฟ้ำอย่ำงถูกต ้อง 
สนบัสนนุให้คนไทยคดิ วเิครำะห์และแสวงหำควำมรู้ 
ด้วยตนเอง ก่อให้เกิด “โครงกำรศูนย์กำรเรียนรู้ 
กฟผ.”ทั้ง 8 แห่งกระจำยอยู ่ทุกภูมิภำคของ
ประเทศไทยประกอบด้วย

 1) ศูนย์กำรเรียนรู ้ กฟผ. ส�ำนักงำนกลำง 
จังหวัดนนทบุรี 2) พิพิธภัณฑ์ศูนย์ถำ่นหินลิกไนต์
ศึกษำ (เหมืองแม่เมำะ) เฉลิมพระเกียรติพระบำท
สมเด็จพระปกเกล้ำเจ้ำอยู่หัว จังหวัดล�ำปำง 3) 
ศูนย์กำรเรียนรู้ กฟผ.เขื่อนศรีนครินทร์ (รำชำนุ
รักษ์) จังหวัดกำญจนบุรี 4) ศูนย์กำรเรียนรู้ กฟผ. 
จะนะ (พลังคิด) จังหวัดสงขลำ 5) ศูนย์กำรเรียนรู้ 
กฟผ. ทบัสะแก (พลงัคดิ ดี) จงัหวดัประจวบคีรขีนัธ์ 
และอีก 3 แห่งท่ีก�ำลังอยู่ในระหว่ำงด�ำเนินกำร
อย่ำง 6) ศูนย์กำรเรียนรู้ กฟผ. ล�ำตะคอง จังหวัด 
นครรำชสีมำ 7) ศูนย์กำรเรียนรู้ กฟผ. แม่ออน 
จังหวัดเชียงใหม่ 8) ศูนย์กำรเรียนรู้โครงขำ่ยไฟฟ้ำ
อัจฉริยะ กฟผ. แม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่
มุ่งหวังให้ควำมรู้ด้ำนกำรใช้พลังงำนอย่ำงคุ้มค่ำ 
และกำรจัดกำรด้ำนส่ิงแวดล้อมและสั่งคมอย่ำง
ยั่งยืน

ศูนย์กำรเรียนรู้ของ กฟผ. มีจุดเด่นคือกำรใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมำเป็นเครื่องมือในกำรสร้ำง
กระบวนกำรเรียนรู้แบบอินเตอร์แอคทีฟ ที่ท�ำให้
เกิดกำรเรียนรู้อย่ำงมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น สร้ำง
ประสบกำรณ์ที่ทั้งน่ำสนใจและสนุกสนำนแก่ผู ้
มำเยือน ส่ิงส�ำคัญอีกประกำรหนึ่งคือโครงกำรนี้ 
ยังช่วยยกระดับควำมเป็นอยู่ของชุมชนรอบโรง
ไฟฟ้ำได้อีกด้วย จำกกำรให้เยำวชนได้มีกำรศึกษำ 
ให้ผู้คนทั่วไปได้มีอำชีพ และเกิดกำรพัฒนำด้ำน 
อื่น ๆ ตำมมำ เพรำะกำรที่มีศูนย์กำรเรียนรู้ถึง 8  
แห่งน้ีเปรียบเสมือนเป็นกำรกระจำยควำมเจริญที่
แตกแขนงไปตำมแต่ละภำคของประเทศไทย ไม่แน่ว่ำ 
ในอนำคตท้ัง 8 แห่งนี้อำจกลำยเป็นแลนด์มำร์ก
แห่งกำรเรียนรู้ที่มีควำมส�ำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของ
ประเทศไทยก็เป็นได้

เหล่าน้ีเป็นเพียงส่วนหนึ่งของโครงการด้าน
ความรบัผดิชอบต่อสงัคม ชมุชนและสิง่แวดล้อม
ของ กฟผ. ยังมีโครงการอีกจ�านวนมากที่อยาก
จะน�ามาเล่าสู่กันฟัง เพียงแต่พื้นที่ตรงนี้ไม่อาจ
บอกเล่าได้หมดเพราะเส้นทางที่ก้าวเดินตลอด  
50 ปีท่ีผ่านมา มีเรือ่งราวและโครงการด ีๆ  เกิดขึน้ 
มากมาย ซึ่งล้วนมาจากความต้ังใจที่ต้องการ 
ช่วยเหลอืและแบ่งเบาภาระของสงัคมอย่างแท้จรงิ  
ประการส�าคัญที่ กฟผ. ตระหนักอยู่เสมอในการ
ด�าเนินโครงการ CSR คือ โครงการเหล่านี้ต้อง 
ไม่เกิดขึ้นแล้วจบไป แต่จะต้องด�ารงอยู่ และ
สามารถพัฒนาความเป็นอยู่ของผู้คนให้ดีขึ้นได้
อย่างย่ังยืน เพื่อให้แต่ละก้าวนั้น เดินหน้าเพื่อ 
ขบัเคลือ่นการพฒันาประเทศไปพร้อม ๆ  กนั และ
อยู่เคียงข้างกันตลอดไป
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SHARING FOR MORE
  EGAT believes that one thing that will help the country 

to advance and grow sustainably is to promote education and 
create educational opportunities.

  With more than 50 years of experience in electricity 
generation that is concerned with the community and the 
environment, EGAT is ready to transfer knowledge to society 
and increase educational opportunities for Thai people.

 EGAT has done so by establishing learning centers of 
energy-related  subject in Thailand and abroad to enable Thai 
people to gain knowledge and understand electrical power 
correctly while encouraging them to think analytically and 
seek knowledge by themselves.

A total of eight EGAT Learning Centers have been 
established in all regions of Thailand.

They are: 1) EGAT Learning Center, Headquarters 
in Nonthaburi Province; 2) Mae Moh Mine Museum 
(Mae Moh Mine); 3) EGAT Learning Center, Srinagarind 
Dam (Rajanurak) in Kanchanaburi Province;  4) EGAT 
Learning Center, Chana (Palang Kid) in Songkhla 
Province; 5) EGAT Learning Center, Thap Sakae (Palang 
Kid Dee) in Prachuap Khiri Khan Province and 3 learning 
centers which are under development are; 6) EGAT 
Learning Center, Lam Takong in Nakhon Ratchasima 
Province; 7) EGAT Learning Center, Mae On in Chiang 
Mai Province; 8) EGAT Smart Grid Learning Center, Mae 
Hong Son in Mae Hong Son Province that aims to 
provide knowledge about energy efficiency and 
sustainable development of environment and society.

A key feature of EGAT’s learning centers is the 
application of modern technology to create an 
interactive learning process, making learning more 
effective, interesting and enjoyable to visitors with fun 
and experience.

This project also helps improve the well-being of 
communities around the power plants by providing 
youths with education, creating professions for the 
general public and spurring other developments which 
may follow.

Having the eight learning centers are tantamount 
to spreading prosperity to every Thai region.

  It is possible that in the future these centers may 
become important learning landmarks in Thailand.

All of  these are just a part of social, community 
and environmental responsibility projects of EGAT.  
There are still many other projects that we want 
to share if space permitted.

In the 50-year journey EGAT has walked, there 
are significant numbers of good stories and projects 
emerged out of the intention of helping and 
relieving the burden of society.

Importantly, EGAT is always aware that the 
implementation of the CSR projects must not come 
and go, but exist to improve the well-being of 
people in a sustainable manner so that each step 
continues to drive the development of the country 
and stay side by side with the Thai people.
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Top 5 Unseen
เขื่อนและโรงไฟฟา้ท่องเท่ียว 
	 เข่ือนและโรงไฟฟ้า	 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	 (กฟผ.)	

กระจายอยู่ในทั่วภูมิภาคของประเทศไทย	 ด�าเนินภารกิจที่อ�านวยประโยชน์ 

ทั้งด้านการชลประทาน	 การเกษตร	 และผลิตกระแสไฟฟ้าเพ่ือช่วยสร้าง 

แสงสว่าง	 สร้างความสุขให้กับคนไทย	 บนพื้นฐานของการสร้างความ

กลมกลนืในวถีิชวีติของผูค้น	เพือ่ให้เป็นส่วนหนึง่ของสิง่แวดล้อม	ชุมชน

และสังคมไทย	

	 ด้วยธรรมชาติที่แสนงดงามตามลักษณะภูมิประเทศ	 ท�าให้เขื่อนและโรง

ไฟฟ้าในแต่ละพื้นที่มีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกัน	 และสามารถส่งเสริมให้เป็น

แหล่งท่องเที่ยวได้อย่างมีเสน่ห์และน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง	 ซึ่งนอกจาก	 

ช่วยยกระดับและพฒันาชมุชนในพืน้ทีใ่ห้มคีวามเป็นอยูท่ีดี่แล้ว	รอยยิม้และ

ความผกูพันทีเ่กิดข้ึนกับชมุชนเสมอืนเป็นครอบครวัเดียวกันนัน้	คือความ

ภาคภูมิใจที่สะท้อนความส�าเร็จของการด�าเนินงานที่ผ่านมา

	 ในโอกาสพิเศษครบรอบ	50	ป	ีกฟผ.	นี	้จึงขอยก	Top	5	อันดับของ

เขื่อนและโรงไฟฟ้าจากภูมิภาคต่าง	 ๆ	 ที่คัดเลือกมาแล้วว่ามีความน่าสนใจ 

และสามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งป	ีมาแนะน�าคุณผู้อ่านทุกท่าน

An array of Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) 
power plants and dams lie scattered through the Kingdom, each 
dutifully providing much-needed resources for irrigation, 
agriculture and power generation. Each plays a part in providing 
for people’s daily lifestyle needs, and each lives in harmony with 
our environment, community and society.

Each power plant and dam is located in diverse and unique 
settings, and thus are often charming and fascinating additions 
to tourist sightseeing attractions. Other than providing a boost to 
local communities and their development, they are a site of 
communal pride and community feeling.

To commemorate the 50th anniversary of EGAT’s  
establishment, our gracious readers are presented with a curated 
list of top scenic spots from each region, all with their own charm 
and with year-round availability.

เขื่อนนี้ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ จากในหลวงรัชกาลที่ 9 พระราชทานนาม 
“เขื่อนวชิราลงกรณ” ตามพระนามาภิไธยในสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวมหาวชิรา 
ลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร แทนช่ือ “เขื่อนเขาแหลม” ตั้งอยู่บนแม่น�้าแควน้อย 
อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี นอกจากผลิตพลังงานไฟฟ้าแล้วยงัมบีทบาทส�าคญัต่อ
การเกษตรและการชลประทานในพ้ืนที่ลุ่มน�้าแม่กลอง อ่างเก็บน�้าเหนือเข่ือนเป็น 
แหล่งเพาะพันธุ์ปลาที่ท�าให้ชาวบ้านมีรายได้เลี้ยงปากท้อง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

เขือ่นวชริาลงกรณเป็นอกีหนึง่ทีเ่ทีย่วต้องห้ามพลาด ด้วยทศันยีภาพรอบ ๆ  เขือ่น
ที่สวยติดอันดับต้น ๆ ในเมืองไทย มีจุดเช็กอินและถ่ายภาพสวย ๆ ท่ีพิเศษ 
ไม่เหมือนใคร เช ่น สวนลายเส่ือกระจูดและลายผ้าตีนจกท่ีอยู ่ภายในสวน
เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาบรมราชินีนาถ หรือชวนไปถ่ายรูปกลางสะพานที่ 
ทอดข้ามล�าน�้าในสวนรวมฤทัย ถ้ามาช่วงหน้าหนาวจะพบหมอกลอยเหนือผิวน�้า 
บรรยากาศคล้ายปางอุ๋งแม่ฮ่องสอนเลยทีเดียว

ช่วงเดือนมีนาคมเป็นช่วงที่ดอกกัลปพฤกษ์ภายในบริเวณเขื่อนวชิราลงกรณ 
บานสะพรั่ง เหมาะกับการถ่ายรูปเป็นที่สุด และบริเวณทางขึ้นสันเขื่อนตรงข้าม 
ลานไกไฟฟ้าก็จะกลายเป็นทุ่งปอเทืองเหลืองอร่าม ก่อนเปลี่ยนเป็นทุ่งคอสมอส 

แสนหวานในหน้าหนาว หากถ ่ายภาพที่จุดน้ีจะได ้ฉากหลังเป ็นชื่อเขื่อน 
แบบเต็ม ๆ ด้วย

เมื่อขึ้นไปบนสันเขื่อนสามารถมองเห็นยอดเขาแหลม ซึ่งเป็นชื่อเดิมของ 
เข่ือนวชิราลงกรณ ว่ากันว่าเดิมทีเป็นพิกัดที่จะสร้างเข่ือนกั้นน�้า แต่สุดท้ายได้ 
ย้ายมาสร้าง ณ ท่ีตั้งเข่ือนในปัจจุบัน และถ้าโชคดีอาจได้เจอเจ้าจ๋อมาว่ิงเล่นแถว 
สันเขื่อน โชว์ความน่ารักใส ๆ แต่โปรดอย่าไว้ใจเพราะอาจโดนลิงฉกส่ิงของในมือ 
ไปหน้าตาเฉย 

จากนั้นแวะหย่อนอารมณ์ไปกับวิวสวย ๆ ด้วยกาแฟหอมละมุนสักแก้วที่ 
ร้านกาแฟคุณสายชล เป็นร้านกาแฟของ กฟผ. ที่คัดสรรเมล็ดกาแฟพันธุ์ดีจาก 
ชุมชน แล้วไปอิ่มเอมกับเมนูปลา ๆ ที่ร้านอาหารเรือนเขาแหลม วิวดี อาหารอร่อย
ราคาไม่แพง มีเมนูเด็ดอย่างต้มย�าปลาคัง เมนูดังของเมืองกาญจน์ ปลาแรดทอด
กระเทียมพร้อมน�้าจ้ิมซีฟู้ดแซบ ๆ และน�้าพริกลงเรือแกล้มด้วยผักสดปลอดสารที่ 
ปลูกในศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ เขื่อนวชิราลงกรณด้วย 

ก่อนกลับอย่าลืมไปอุดหนุนผลิตภัณฑ์จากชุมชนรอบ ๆ เขื่อน เช่น กล้วยกวน 
ผสมหม่อน มะขามป้อมอบแห้ง น�า้ผึ้ง ฯลฯ สามารถสอบถามที่พักและร้านอาหาร
ได้ที่โทร 034-599-077 ต่อ 2501 และ 2502

เขื่อนวชิราลงกรณ		จ.กาญจนบุรี
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Vajiralongkorn Dam, Kanchanaburi Province
Once known as Khao Laem Dam,  Vajiralongkorn Dam was given its current 

moniker by the late King Bhumibol Adulyadej in honor of His Majesty 
Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun.

In addition to generating electricity and serving local agriculture and 
irrigation systems, the Mae Klong Ang catchment area and the reservoir above 
Vajiralongkorn Dam are an important breeding ground for fish, providing 
locals with extra income and improving their quality of life.

Vajiralongkorn Dam is a must-see destination, thanks to having one of 
the most scenic views in Thailand. Its distinctive most photogenic spots 
include the textile and mat-weaving artisan communities within the Royal 
Park of Queen Sirikit Memorial 72th Birthday Anniversary and the beautiful 
bridge across the stream in the Ruam Ruethai garden. In winter, a pretty 
mist floats just above the surface of the water, much like Mae Hong Son 
province’s famous Pang Ung reservoir.

In April, the cassia trees near the dam begin to flower and provide a 
picture-perfect backdrop. In particular, the path up to the top width of the 
dam (across the switchyard) transforms into a field of cheerful gold and 
yellow cassia blooms. When winter arrives, the very same spot is resplendent 
in the sweet pinks and purples of cosmos flowers. This particular spot allows 
for a full view of the dam, making it a wise photography choice.

Ascend to the top width of the dam and spy the summits of Khao 
Laem peaks, the former namesake of Vajiralongkorn Dam. It was at first 
planned for the dam to be built closer to Khao Laem, and plans changed 
to the current site. If you’re lucky, you may even spy a few mischievous 
monkeys darting around the area. Take care, though! The monkeys are 
certainly adorable and seemingly innocent, but they will also grab an item 
right out of your hands and run off without an ounce of remorse!

Be sure to kick back and enjoy the scenery with a fragrant cup of coffee 
at EGAT’s Khun Sai Chol coffee shop. The high quality beans are carefully 
sourced from local growers. A full meal should also be enjoyed at Ruen 
Khao Laem restaurant, which provides a bevy of inexpensive, delicious 
dishes. Try Tom Yum Pla Khang (a Kanchanaburi local favorite) or a fresh 
garlic-fried giant gourami fish, which is eaten with a spicy seafood dip. Be 
sure to also sample Nam Prik Long Ruea (a flavorful chilli dip), which is 
served with organic produce grown within the sustainable agricultural hub 
near the Vajiralongkorn Dam.

Browse local snacks on sale near the dam before heading back as well, 
like sweet banana candy with mulberry (kluay kuan phasom mon), honey-
baked tamarind and more.

For more information on accommodation and food, call +663 4599 
077 ext. 2501-2.

หนึ่งในแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าหลัก
ของไทยที่จ่ายไฟฟ้าให้แก่ประชาชนในภาค
เหนือ ภาคกลางและภาคอีสานมายาวนาน
ถึง 34 ปี โดยใช้ถ่านหินลิกไนต์จากเหมือง
แม่เมาะเป็นเชื้อเพลิง ขณะเดียวกันยังเป็น 
โรงไฟฟ้าถ่านหินที่อยู่ร่วมกับธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมได้ ท�าให้พื้นที่โดยรอบมีความ
อดุมสมบรูณ์กลายเป็นบ้านท่ีอบอุ่นปลอดภัย 
ของสัตว์ป่าและพื้นที่ความสุขของชุมชน

เราสามารถศึกษาเรื่องราวการท�างาน
ของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ความส�าคัญของ
พลงังานจากถ่านหินตลอดจนเทคโนโลยกีาร
ผลิตไฟฟ้าได้จากพิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหิน
ลิกไนต์ศึกษา หนึ่งในจุดเช็คอินส�าคัญของ 
โรงไฟฟ ้าแม ่ เมาะ จากนั้นออกมาชม 
ทุ่งดอกบัวดองแสนสวยบนพื้นที่กว่า 500 ไร่ 
ที่เกิดจากการน�าดินในบ่อเหมืองมาท�าเป็น
ภูเขาเทียมสูงร่วม 200 เมตร แล้วไปเดินเล่น

Mae Moh Power Plant, Lampang Province
Mae Moh Power Plant has served the northern, 

central and northeastern regions of Thailand for 34 
years, making it one of the country’s primary power 
plants. The power plant utilizes lignite from the Mae 
Moh coal mine as its main fuel source, maintains 
balance with its surrounding, verdant natural 
environment and provides a home for local wildlife 
and a source of happiness for the local community.

On site is the lignite museum and educational 
center, which traces the history of Mae Moh Power 
Plant, the significance of lignite as a power source, and 
technology used in generating electricity.

Outside is a sight worth enjoying: 500 rai or 80 
hectares of Mexican sunflowers (also known as tree 
marigolds), which grow from a man-made, 200-meter 
tall hill made from the earth removed from Mae Moh 
mine. Take a stroll down the skywalk to a gazebo to 
truly take in the layout of the mountain, Mae Kham 
Dam and surrounding field of Mexican sunflowers. 
Alternatively, take a walk through Chaloem Phra Kiat 
Garden to enjoy a variety of plants and flowers, or 
head up to the viewing tower to take in the views 
from six storeys up, before heading to the grass slider 
slope for a bit of can’t-be-missed childhood fun!

In August, foreigners and locals alike join together 
for the bustling Mae Moh Half-Marathon of which aside 
from the test of endurance and strength also 
showcases costume parades and crowds of cheering 
onlookers.

Come in November when winter approaches and 
the weather turns cool, plentiful outdoor activities are 
available for visitors to fully enjoy the beautiful, 
untouched surroundings, the local culture and warm 
welcome of Mae Moh EGAT.

บนสกายวอล์กที่ศาลาชมวิว สามารถมอง
เห็นทิวเขา เขื่อนแม่ขาม และทุ่งดอกบัวตอง
ได้รอบตัว ทอดน่องชมพรรณไม้ในสวน
เฉลมิพระเกยีรต ิ84 พรรษา หรอืขึน้ไปชมววิ
สวย ๆ  มมุสงูบนหอชมนกทีส่งูขนาดตกึ 6 ชัน้  
แล้วค่อยไปทิ้งตัวมันส์ ๆ กับลานสไลเดอร์ 
สุดสนุกที่ไม่ควรพลาดจริง ๆ

ใครอยากสมัผสับรรยากาศคกึคกัต้องมา
งานแม่เมาะฮาล์ฟมาราธอนในเดอืนสิงหาคม
จะมีนักวิ่งทั้งชาวไทยและต่างชาติมาร่วม
ประชันความแข็งแกร่งของร่างกายพร้อม
ขบวนพาเหรดแฟนซีและกองเชียร์มากหน้า
หลายตา หรือมาสัมผัสความสุขพร้อมรับ 
ลมหนาวในเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ ช่วง
เดือนพฤศจิกายน ซึ่งจะมีกิจกรรมมากมาย
ให้ร่วมสนุกท่ามกลางอากาศบริสุทธิ์และ
ธรรมชาติสวยงาม วัฒนธรรมท้องถิ่นและ
มิตรภาพอันอบอุ่นจาก กฟผ. แม่เมาะ

โรงไฟฟ้าแม่เมาะ	จ.ล�าปาง
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Sirindhorn Dam, 
Ubon Ratchathani Province

In addition to playing the invaluable 
roles of storing water and generating 
electricity for the northeastern region, 
Sirindhorn Dam is also a gorgeous tourist 
dest inat ion. There are plent i ful 
accommodation (including regular hotels 
and floating raft hotels), restaurants and 
stores offering a myriad of high quality 
local handicrafts from Thailand’s OTOP 
program and vocational development 
centers.

Most recently, Sirindhorn Dam has 
unveiled a new zone called “Ran Kha 
Baan Din,” also called “Talat Dome Noi,” 
which is a market created specifically to 
showcase local wares in an effort to 
support locals’ l ivel ihoods and 
community. Each store is built from clay, 
allowing the buildings to blend in 
beautifully with the natural environment.

The stores offer various local 
communities’ specialized crafts, such as 
intricate hand-woven textiles, Baan Huay 
Taeng’s “riceberry” rice, a variety of 
houseware made from bamboo (e.g. 
lamps, banks, air freshener, shampoo) 
from Baan Kham Man Pla, and fish snacks 
(made of fish from the reservoir), which 
include herb-baked and salt-baked river 
sprats, marinated “Plaa Som” fish from 
Baan Choke Rangsan. There is also hand-
crafted wickerwork from Baan Non Klang 
and high quality herbs from Baan Kham 
Klang. The stores are open daily from 
8.00 am - 5.00 pm.

After the market shopping spree, 
relax with a cup of “Dome Noi” coffee 
near the Sirindhorn Dam check-in 
location.

Other check-in spots are the dam’s 
top-width views where visitors can enjoy 
beautiful sunrises and sunsets, fountains 
and elegant sculpture of a trio of 
elephants in Sirindhorn Park. Have a 
dinner of delicious fish from Sirindhorn 
Dam Restaurant and then go on to enjoy  
the  love ly  amb ience  a t  EGAT  
accommodation. For more information, 
call +66 89 280 3197.

Future plans for Sirindhorn Dam 
include turning it into a prototype 
floating solar power plant to increase 
the security of energy production within 
the lower northeastern region and be a 
hub for renewable energy knowledge. 
In short, Sirindhorn Dam is a major can’t 
miss tourist destination in Ubon 
Ratchathani province!

นอกจากกักเก็บน�า้ไว้ใช้และผลิตกระแสไฟฟ้าสู่ภูมิภาคอีสานได้ทั่วถึงแล้ว เขื่อนสิรินธรยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มี
ภูมิทัศน์งดงาม มีบ้านพักและแพพัก ตลอดจนร้านอาหารมากมาย ที่ส�าคัญอุบลราชธานีมีสินค้าโอทอปจากวิสาหกิจ
ชุมชนและกลุ่มอาชีพต่าง ๆ เป็นจ�านวนมาก เป็นสินค้าที่มีความหลากหลายและคุณภาพดี 

ล่าสุด กฟผ. เข่ือนสิรินธรได้เปิดโซนใหม่ในเขื่อน เรียกว่า “ร้านค้าบ้านดิน” หรือตลาดโดมน้อย เขื่อนสิรินธร  
เพื่อช่วยส่งเสริมอาชีพชุมชนตามโครงการเข่ือนสิรินธรโมเดล โดยตัวร้านค้าสร้างจากดินเหนียวจึงกลมกลืนเข้ากับ 
ส่ิงแวดล้อม และสนบัสนนุให้ชมุชนต่าง ๆ น�าสนิค้าทีท่�าเองมาจ�าหน่าย เช่น ผ้าฝ้ายทอมอืสดุประณตีและข้าวไรซ์เบอร์ร่ี 
จากชุมชนบ้านห้วยแตง ผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่น่าใช้มีทั้งโคมไฟ ออมสิน ถ่านไม้ไผ่ดับกลิ่น แชมพูถ่านไม้ไผ่จากชุมชนบ้านค�า
มันปลา หรือผลิตภัณฑ์จากปลาในเขื่อน เช่น ปลาแก้วอบสมุนไพรหรืออบเกลือ ปลาส้มของชุมชนบ้านโชครังสรรค์ 
ผลิตภัณฑ์จักสานบ้านโนนกลาง และสมุนไพรใช้ดีจากบ้านค�ากลาง แวะมาชอปปิงกันได้ทุกวันตั้งแต่ 08.00-17.00 น. 
ชอปเสร็จแล้วไปนั่งพักหย่อนใจคลายร้อน ดื่มกาแฟ “โดมน้อย” ชิลล์ ๆ ในร้านใกล้บริเวณจุดเช็กอิน @ เขื่อนสิรินธร

ภายในเข่ือนยังมีจุดเช็กอินสวย ๆ เช่น จุดชมวิวสันเขื่อนที่เหมาะมาชมพระอาทิตย์ขึ้นและตก ชมน�้าพุและ
ประติมากรรมรูปหล่อช้าง 3 เชือกในสวนสิรินธร แล้วเติมพลังกับเมนูปลา จากร้านอาหารเขื่อนสิรินธร รวมถึงม ี
บ้านพักรับรองของ กฟผ. บรรยากาศดี๊ดีรอให้บริการด้วย สอบถามโทร. 089-280-3197 

และในอนาคตเขือ่นสริินธรจะเป็นเข่ือนต้นแบบในการผลติไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์บนทุน่ลอยน�า้ (Floating Solar) 
จะช่วยเสริมความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าในพื้นที่ภาคอีสานตอนใต้ และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานไฟฟ้าทดแทน 
รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวส�าคัญของจังหวัดอุบลราชธานีที่ไม่ควรพลาด

ลองมาพักแล้วคุณจะหลงรักเขื่อนเชี่ยวหลาน หรือใน
ชื่อทางการว่าเขื่อนรัชชประภา เพราะที่นี่คือโลกอีกใบที่มี
แต่ความสงบงามของธรรมชาตซิึง่หลายคนขนานนามให้เป็น
กุ้ยหลินเมืองไทย

เขื่อนรัชชประภาสร้างขึ้นเพื่อปิดกั้นล�าน�้าคลองแสงที่ 
บ้านเชี่ยวหลาน อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี ก่อให้เกิด
ประโยชน์มากมายต่อประชาชนในพื้นที่และบริเวณ 
ใกล้เคียงพื้นที่ส่วนใหญ่ของเขื่อนติดกับอุทยานแห่งชาติ 
เขาสก ซึ่งเป็นป่าดิบชื้นท่ีอุดมสมบูรณ์สุด การมาพักที่นี่ 
จึงได ้สัมผัสทั้งความเขียวสดชื่นของผืนป่าและความ 
เย็นฉ�่าของสายน�้าในเข่ือนรัชชประภา สามารถเที่ยวได้ 
ทั้งในเขื่อนและนอกเขื่อน

มาเชก็อนินอนแพพกัฟังเสยีงธรรมชาต ิมดีาวนบัล้านดวง 
เป็นเพื่อนยามค�่าคืน ตื่นเช้าดูตะวันสาดแสงทาทาบผืนน�้า 
สูดอากาศบริสุทธิ์สดชื่นให้เต็มปอด ลิ้มรสอาหารพ้ืนบ้าน 
ที่ปรุงด้วยปลาสด ๆ ตัวโต ๆ จากเข่ือน พายคายัค 
เล่นน�้าจนตัวเปื่อย อย่าลืมใส่เสื้อชูชีพก่อนลงน�้าเพราะน�้า
ในเขื่อนลึกและเย็นมาก จากนั้นล่องเรือในทะเลสาบสีเขียว

เขื่อนสิรินธร	จ.อุบลราชธานี	

มรกตกว้างใหญ่เพ่ือไปชมก�าแพงขุนเขาหินปูนที่รายล้อม 
แวะถ่ายรูปกับเขาสามเกลอหรือแก๊งหินปูนสามหน่อบน 
ผนืน�า้สฟ้ีา ดแูปลกตาแต่สวยงามประทับใจ ซึง่ภาพยอดเขา
หินปูนน้อย-ใหญ่ท่ีตั้งตระหง่านอยู ่เหนือผิวน�้าสีมรกต 
นี่แหละท�าให้ที่นี่ได้รับการขนานนามว่ากุ้ยหลินเมืองไทย 
เพราะทัศนียภาพที่คล้ายกุ้ยหลินเมืองจีนนั่นเอง

ส�าหรับการเที่ยวชมกุ้ยหลินเมืองไทย จะเลือกแบบ 
เช้าไปเย็นกลับหรืออยากเสพย์ธรรมชาติให้เต็มอิ่มแบบอยู่
ยาว ๆ ก็ยังได้ เพราะยังมีกิจกรรมชมธรรมชาติให้สนุกอีก
มากมาย เช่น เดินป่า ดูนก ล่องแก่งเที่่ยวน�้าตกธารสวรรค์
น�า้ตกตั้งน�้า นั่งแพไม้ไผ่ไปชมถ�า้ปะการัง ลุยถ�า้น�้าเขาทะลุ 
ทีม่หีนิงอกหนิย้อยและล�าธารไหลผ่านตลอดปี ซ่ึงในเส้นทาง
เดินไปถ�้าอาจได้เจอฝูงนกเงือกหรืออาจได้เห็นผีเสื้อลงกิน
โป่งเป็นฝูงใหญ่

นอกจากแพที่พักของเอกชนและอุทยานยังมีที่พัก 
ของ กฟผ. ให้บริการพร้อมกิจกรรมต่าง ๆ  เช่นสนามกอล์ฟ
บริการล่องเรือชมทะเลสาบเหนือเข่ือนสอบถามเพ่ิมเติม
โทร. 077-242-560 ต่อ 2512

เขื่อนรัชชประภา	จ.สุราษฎร์ธานี
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ปิดท้ายด้วยการชวนเทีย่วใกล้ ๆ  กรงุเทพฯ กนับ้าง ทีโ่รงไฟฟ้าบางปะกง 
อยูห่่างจากกรงุเทพฯ เพยีง 70 กิโลเมตร!! และห่างจากปากแม่น�า้บางปะกง
ประมาณ 11 กิโลเมตร 

ที่นี่เป็นโรงไฟฟ้าที่อยู่ร่วมกับชุมชนเหมือนบ้านเดียวกัน  ทาง กฟผ. จึง
ให้ความส�าคัญต่อการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมรอบ ๆ ชุมชน ตลอดจนแม่น�้า
บางปะกงซ่ึงเป็นแม่น�้าสายส�าคัญในพื้นท่ีคงความอุดมสมบูรณ์ไปพร้อม ๆ 
กับดูแลความเป็นอยู่ของชุมชน เช่น สนับสนุนการเพาะเลี้ยงปลากะพงขาว
ในกระชัง ช่วยจดัตัง้ศูนย์เรยีนรูก้ารเพาะเล้ียงปลากะพงในกระชงับ้านลุงทนิ 
วุฒิสิน ปราชญ์ชาวบ้านผู้มีประสบการณ์เพาะเลี้ยงปลากะพงมานานกว่า 
40 ปี เพือ่เปิดให้ผูท้ีส่นใจมาศึกษาการเลีย้งปลากะพง โดยไม่ใช้ยาปฏิชีวนะ
หรือไร้สารเคมี 

ปลากะพงที่บ้านลุงทินเป็นปลาเล้ียงในน�้ากร่อยจึงไม่มีกล่ินคาวกลิ่น
โคลน ตวัใหญ่เนือ้แน่น ไม่เละ สดสะอาด อดุมไปด้วยโอเมก้า 3 ทีม่ปีระโยชน์
ต่อร่างกาย เพราะได้รับแร่ธาตุจากแหล่งน�า้ธรรมชาติที่สะอาด ที่นี่ยังมีเมนู
เด็ดให้ชิมและชอปกลับบ้านคือปลากะพงแดดเดียวทอดใหม่ ๆ พร้อมทาน 
ถ้าได้ชิมรับรองจะติดใจ เนื้อปลากะพงสดแพ็กสุญญากาศอย่างดีก็มีขาย 
กะปิเคยหอม น�า้ปลาหวานใส่กุ้งเคยเน้น ๆ  ก็จัดว่าเดด็ไม่แพ้กัน  สนใจเยีย่ม
ชมศูนย์เรียนรู้บ้านลุงทินฯ โทร. 089-936-5930, 081-836-3357

นอกจากนีร้้านอาหารในย่านบางปะกงก็ล้วนมีแต่ปลากะพงเป็นเมนูเดด็
ขึ้นโต๊ะด้วยกันท้ังน้ัน ไม่ว่าจะเป็นปลากะพงลวกจิ้ม ทอดน�้าปลา ต้มย�า  
ราดพริก หรือนึ่งมะนาวก็อร่อย ใครมาเที่ยวบางปะกงต้องสั่งเมนูปลากะพง
มากินให้หน�าใจ อย่าให้เสียเที่ยว เพราะเป็นปลากะพงที่อร่อยที่สุดในไทย

อิ่มแล้วอยากแวะไปชมธรรมชาติป่าชายเลนที่เกาะนกก็อยู่ไม่ไกล หรือ
ถ้ามาเที่ยวในช่วงเดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ ต้องไม่พลาดกิจกรรมล่อง
เรือดูโลมาอิรวดี อีกหนึ่งดัชนีที่ชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของลุ่มน�้าบางปะกง 
ซึ่ง กฟผ. และชุมชนได้มีส่วนช่วยกันดูแลตลอดมา ตามความตั้งใจที่จะเป็น
โรงไฟฟ้าสีเขียวเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม

ครบถ้วนกับ 5 อันดับเขื่อนและโรงไฟฟ้าน่าเท่ียวของ กฟผ. แล้ว 
รบัรองว่าหากได้มาสมัผสับรรยากาศและประสบการณ์จรงิ ต้องประทบัใจ 
อย่างแน่นอน เรยีกได้ว่าในตอนนีโ้รงไฟฟ้าและเขือ่น กฟผ. พร้อมมาก (ก 
ไก่ล้านตัว) ที่จะต้อนรับและยินดีให้บริการนักท่องเที่ยวทุกท่านด้วยรอย
ยิ้มและมิตรภาพ

Rajjaprabha Dam, Surat Thani Province
Visit Rajjaprabha Dam and you’re guaranteed to fall 

head-over-heels in love. Also called Cheow Lan Dam, the 
area is a peaceful respite world away from regular everyday 
hustle and bustle, so much so that it’s often compared to 
China’s picturesque Guilin province.

Rajjaprabha Dam was built across Khlong Saeng river 
canal at Baan Cheow Lan village in Amphoe Ban Ta Khun, 
Surat Thani province. The dam has proven to be a boon to 
locals and those nearby since it abuts the lush forest of Khao 
Sok National Park. The combination of the fresh mountain 
air combined with the coolness of the water means both the 
dam as well as other areas outside are well worth a visit.

Check in at your raft hotel accommodations to fully 
enjoy the sounds of nature, the bright night sky above, and 
the glint of sunlight as it hits the water nearby. Take in the 
fresh, clean air and order the best local dishes, made of fresh, 
plump fish from the reservoir. Or, paddle a kayak until you’re 
toasty! Be sure to don a lifejacket since the reservoir is deep, 
and the water can be quite chilly.

Bang Pakong Power Plant, Chachoengsao Province
Wrapping up the tail end of this list is Bang Pakong Power Plant, which lies a convenient 

70 km from Bangkok. It is 11 km from the mouth of Bang Pakong River.
Bang Pakong Power Plant is an integral part of the local community, which is why EGAT 

especially prioritizes environmental conservation efforts for the nearby community as well 
as the Bang Pakong River. The river is not only a significant source of water for the 
environment, it is also important for the wellbeing of the community. EGAT’s efforts include 
supporting farming barramundi in floating baskets by setting up a hub for barramundi 
aquaculture education at Ban Loong Thin Wuthisin, headed by “Uncle Thin” (in Thai, “Loong 
Thin”) who is a local barramundi farming expert with over four decades of experience. The 
center offers knowledge for all those interested in farming Asian barramundi without the 
use of antibiotics and chemicals.

Because the barramundi farm at Ban Loong Thin utilizes brackish water, the fish do 
not have a strong fishy or dirt scent, but they are clean, develop firm, dense flesh and are 
brimming with healthy Omega-3 fatty acids. They can be best enjoyed in local dishes eaten 
fresh or taken home if bought “dried and fried” as a fish jerky, called “Pla Kraphong Daed 
Diew.” A single bite will certainly turn you into a big fan of this dish!

The fresh Asian barramundi are sold in vacuum-sealed packs, along with equally 
delicious and fragrant shrimp pastes and local fish sauces. For more information on Ban 
Loong Thin, call +668 9936 5930 or +668 1836 3357.

Barramundi dishes are widely available at all eateries in the Bang Pakong area. They 
offer barramundi steamed with dips, fried in fish sauce, in a tom yam curry, served with 
chilli, or steamed with lime. Any visitor to Bang Pakong should order these dishes - they 
are likely the best barramundi served in all of Thailand!

After a delectable dinner, a visit to the mangrove forests of Koh Nok is a convenient 
distance away. From November through February, visitors can also take Irrawaddy  
dolphin-spotting boat trips, a clear sign of Bang Pakong River delta’s pristine surroundings. 
The area has long been maintained and cared for by both EGAT and the local community 
to ensure that EGAT’s power plant is “green” - that is kind to both the environment and 
community.

This concludes the list of top five most enticing EGAT destinations. A glimpse of 
the nature and communities at each of these sites is sure to impress any visitor, and 
EGAT is more than ready to cater to all with warm, friendly and welcoming smiles!

โรงไฟฟ้าบางปะกง	จ.ฉะเชิงเทรา

Sail across the emerald-green reservoir lake to get up 
close to the karst cliffs. Snap unforgettable photos of the 
strange-looking and remarkable three-peak limestone cliffs 
nearby, colloquially called “Khao Sam Gler” (in English, “The 
Three Buddies Cliffs”). The staggered karst peaks are 
responsible for the area being likened to Guilin in China, 
which is also famed for limestone cliffs.

The “Guilin of Thailand” can be enjoyed during a simple 
day trip as well as a longer stay because there are plentiful 
outdoor activities. Forest hikes, river rafting, waterfalls, 
bamboo rafts, cave tours (with remarkable stalactite and 
stalagmite formations) and a constant water flow are all on 
offer year-round. You may even spot a flock of hornbills or 
even a flutter of hundreds of butterflies as they perch on a 
salt lick.

In addition to private raft hotels and accommodation 
provided by the national park system, EGAT also offers 
accommodation along with activities, such as golf course and 
reservoir lake tours. For more information, please call +667 
724 2560 ext. 2512.
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Top 5 Unseen

Myanmar Laos

Cambodia

Vietnam

Mae Moh Power Plant

Vajiralongkorn Dam

Bang Pakong Power Plant

Sirindhorn Dam

Rajjaprabha Dam
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