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¨Ò¡การประมาณการเตบิโตทางเศรษฐกจิของ
ไทยป 2562 ที่แมจะมีแนวโนมขยายตัวเพิ่มขึ้นราว
รอยละ 4 เม่ือเทียบกับปที่ผานมา อยางไรก็ตาม
คาดวาการใชไฟฟาอาจเพิม่ขึน้ไมสงูมากนกั เนือ่งจาก
มีผู ผลิตไฟฟาใชเอง และโรงไฟฟาขนาดเล็กนอก
ระบบเพิ่มมากขึ้น  ซึ่ งมาจากการพัฒนาทาง
เทคโนโลยีที่ส งผลใหเกิดการเปล่ียนแปลงดาน
พลังงานอยางตอเน่ือง ประกอบกับนโยบายของ
ภาครัฐที่สงเสริมดานพลังงานทดแทน ในสวนของ 
กฟผ. ในฐานะเปนหนวยงานหลักที่ดูแลความมั่นคง
ดานพลังงานไฟฟา ไดติดตามและเตรียมรับมือกับ
สถานการณการเปลี่ยนแปลงเหลานี้ ซึ่งนับเปน
ความทาทายอยางยิ่งในการทําหนาที่จัดหาพลังงาน
ไฟฟาซึ่งเปนสาธารณูปโภคพื้นฐานใหเพียงพอกับ
ความตองการใชเพื่อใหเกิดการพัฒนาประเทศ  
 วันนี้ กฟผ. พรอมที่จะ “เปลี่ยน” Change for 
Smart Life เปลี่ยน...เพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น
กวา เดิม  มุ ง เดินหน  าพัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทั้งดานระบบการผลิตและระบบสงไฟฟา 
เพื่ อส  งมอบพลังงานที่มี เสถียรภาพ  ราคา ท่ี
สมเหตุสมผล ปลอดภัย เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
และมีความยั่งยืน สอดรับและยืดหยุ นกับทุก
สถานการณความตองการและเสริมสรางความ
สามารถในการเขาถึงพลังงานไฟฟา เพื่อดูแลและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยใหดียิ่งขึ้นกวาเดิม 

JANUARY - MARCH, 2019

Even though the Thai economy in 2019 
was projected to grow by 4% from the 
previous year, power demand may not 
increase signi cantly.

That is because some consumers 
turn to their own generation sources 
while small power producers in outside 
network step up production.

Technological development has 
consistently led to a transformation 
in the energy sector while the 
Government’s promotion of renewable
energy is fuelling a change in the 
industry landscape.

EGAT, as the prime body in charge 
of ensuring security of electrical power 
supplies for the Kingdom, has kept 
itself abreast of such evolutions and 
geared itself to cope with challenges to 
meet the growing demand for energy 
necessary for national development 
and raising the living standard.

We have constantly been looking for 
new technologies that further improve 
ef ciency, safety and environmental 
protection in the process of power 
generation.

EGAT has taken steps to deal with 
challenges arising from changes to 
meet energy demand for national 
development.

Today, EGAT is ready to “change” 
for a better quality of life by focusing 
on innovations and technology 
development in power generation and 
transmission systems.

EGAT is gearing up to deliver stable 
energy to consumers at reasonable 
price in a safe, environmentally friendly 
and sustainable manner, as well as 
coping with all situations of demand 
and strengthening accessibility to 
electricity.

All in all, EGAT is committed to 
taking care and raising the bar of life 
quality of Thai people.
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The pavilion also exhibited EGAT’s 
public vocation promotion project and 
offered goods produced by communities 
within EGAT facilities’ neighborhood for 
sales.

EGAT’s dams and power plants are
open for visitors in all festive seasons 
with accommodations in the shady 
surrounding and are available for 
reservations by families and groups 
throughout the year.

The Electricity Generating Authority 
of Thailand (EGAT) highlighted scenic 
spots in EGAT’s facilities at the 39th 

Thailand Tourism Festival staged at 
Bangkok’s Lumpini Park on January 23-27, 
2019.

The EGAT pavilion at the fair adopted 
the concept of “all EGAT sites are worth 
visiting any day”.

EGAT showcased the most attractive 
spots in selected locations of it’s dams 
and power plants for photo opportunities 
as well as offering discounts for staying 
at guest houses situated in seven EGAT 
locations.

EGAT HIGHLIGHTS 
BEST TOURIST SPOTS 
AT TOURISM FAIR

“กฟผ. ทั่วไทย เที่ยวไดทุกวัน”
รวมออกรานในงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย 

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) รวมออกรานสถานท่ีทองเท่ียวยอดนิยมท่ัวประเทศ 
พรอมโชวไฮไลทจุดเช็คอิน กฟผ. ที่สวยงามในทุกฤดูกาล ภายใตแนวคิด “กฟผ. ทั่วไทย เที่ยวได
ทุกวัน” ที่งานมหกรรมทองเที่ยวสุดยิ่งใหญ “เทศกาลเที่ยวเมืองไทย ครั้งที่ 39” ระหวางวันที่ 23 
– 27 มกราคม 2562 ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร

สําหรับรานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย กฟผ. ไดชูเข่ือนและโรงไฟฟา กฟผ. ทั่วประเทศใหเปน
สถานที่ทองเที่ยวยอดนิยม โดยไดเลือกสรรสถานที่ที่มีความโดดเดน มีเสนทางทองเที่ยวนาสนใจ 
เพือ่ใหประชาชนทีเ่ขามาเยีย่มชมไดสมัผสัถงึความสวยงามตามธรรมชาต ิโดยภายในรานไดนาํจดุ
เช็คอินที่สวยงามของแตละแหงมาจัดแสดงใหผูรวมงานไดถายภาพเปนที่ระลึก และเปดใหจอง
สิทธิ์บานพักรับรองของ กฟผ. 7 แหง ในราคาพิเศษ นอกจากนี้ ยังไดสงเสริมการสรางอาชีพให
กบัชมุชนในการพัฒนาผลิตภณัฑทีม่คีณุภาพ พรอมนําผลิตภณัฑของชุมชนรอบ กฟผ. ทัว่ประเทศ 
มาวางจําหนาย ชวยสรางรายไดและสรางคุณภาพชีวิตที่ดีใหกับชุมชน 

ทั้งนี้ ผูที่สนใจเที่ยวชมเขื่อนและโรงไฟฟา กฟผ. สามารถเขาเยี่ยมชมไดในทุกเทศกาล โดย
สามารถจองบานพัก ทั้งแบบครอบครัวและหมูคณะ ทามกลางธรรมชาติอันรมรื่นไดตลอดทั้งป

4 | O P E N  H O U S E

จากเหตกุารณพายโุซนรอน ‘ปาบึก’ (PABUK) 
บริเวณทะเลจีนใตตอนลาง ไดเคลื่อนตัวเขาสู 
อาวไทย  เม่ือวนัท่ี 4 มกราคม 2562 สงผลใหทะเล
มีคลื่นลมแรง และมีฝนตกหนักเปนบริเวณกวาง
รวม 23 จังหวัด ซึ่งมีหลายหนวยงานยื่นมือให
ความชวยเหลืออยางเต็มท่ี รวมไปถึงการไฟฟา
ฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ที่ไดติดตาม
เฝาระวัง เตรียมความพรอมดานระบบสงและ

When Tropical Storm Pabuk from the South China Sea hit 
Southern Thailand on January 4, 2019, the Electricity Generating 
Authority of Thailand (EGAT) was there to assist in mitigating 
the impacts actively. EGAT stayed alert for the incoming storm 
and ensured the readiness of its transmission systems and
fuel reserves ahead of time. Rescue team and recovery
coordinating team from EGAT were dispatched to areas affected 
by the storm which caused strong wind, rough seas and heavy 
rain covering 23 Thai provinces. A total of 1,000 survival bags 
and 6,000 bottles of drinking waters were handed out to victims 
in Surat Thani and Nakhon Si Thammarat. In addition, EGAT 

เชื้อเพลิงใหมีความมั่นคง พรอมทั้งสงทีมกูภัย
เฉพาะกิจ กฟผ. และทีมงานประสานงานการฟนฟู 
ลงพืน้ท่ีนาํถงุยงัชพี 1,000 ชดุ และน้ําดืม่ 6,000 ขวด
ไปมอบใหกบัผูประสบภยัจงัหวดัสรุาษฎรธานแีละ
นครศรีธรรมราช รวมทั้งอุปกรณที่จําเปนตางๆ 
ประกอบดวย เคร่ืองดูดโคลน จาํนวน 1 เคร่ือง 
เครือ่งสบูน้ําดเีซล จาํนวน 60 ตวั และเครือ่งสบูนํา้
ชนิดจุมใตนํ้า จํานวน 16 ตัว เขาไปเสริมการ
ทํางานใหกับทีมกูภัย นอกจากนี้ยังไดจัดเตรียม
ทีมกู วิกฤตระบบส่ือสารเขาประจําการ เพ่ือ
เตรียมพรอมรับมือหากเกิดเหตุขัดของ ดาน
เข่ือนรัชชประภา และเข่ือนบางลางของ กฟผ. ได
หยดุเดินเคร่ืองช่ัวคราว เพ่ือบรรเทาสถานการณ
ระดับนํ้าที่อาจเพิ่มสูงขึ้นบริเวณทายเขื่อน

ทั้งน้ี กฟผ. และบริษัทในกลุม กฟผ. ยังได
มอบเงินจํานวน 10 ลานบาท ผานรายการพิเศษ 
“รวมน้ําใจไทย ชวยวาตภัยใต” โดยมีพลเอก
ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เปนประธาน
รับมอบ นับเปนอีกครั้งหนึ่งในประวัติศาสตรที่ 
กฟผ. ไดมีโอกาสเปนสวนหนึ่งในการรวมสงตอ
นํ้าใจ โดยไดทําหนาที่ควบคูไปกับการปฏิบัติ
ภารกิจหลักขององคการ ในการดูแลความม่ันคง
ของระบบไฟฟาอยางเต็มความสามารถ 

สงตอนํ้าใจ กฟผ.
ชวยเหลือ
ผูประสบภัย 
พายุ ‘ปาบึก’

EGAT LENDS A HELPING HAND 
TO PABUK VICTIMS

sent a set of equipment including a mud suction pump, 60 
diesel-run water pumps and 16 submersible water pumps to 
support the rescue efforts on the ground. Meanwhile, EGAT 
dispatched a communication crisis management team to deal 
with any possible system disruption. Two major EGAT-operated 
dams in the South, namely Rajjaprabha and Bang Lang, 
suspended their operation temporarily to not contribute to 
high water level downstream. EGAT and subsidiary companies 
also donated 10 million baht through the special program 
“Mobilizing Thai Hearts for (victims of) Southern Storm” with 
Prime Minister Prayut Chan-Ocha being the chairman recipient 
on behalf of the Government.

 These exercises and contributions represented once again 
in the history of EGAT in caring for the society while fullling 
its primary task of ensuring that the Kingdom’s electrical system 
is secure and functional.

  | 5



The pavilion also exhibited EGAT’s 
public vocation promotion project and 
offered goods produced by communities 
within EGAT facilities’ neighborhood for 
sales.

EGAT’s dams and power plants are
open for visitors in all festive seasons 
with accommodations in the shady 
surrounding and are available for 
reservations by families and groups 
throughout the year.

The Electricity Generating Authority 
of Thailand (EGAT) highlighted scenic 
spots in EGAT’s facilities at the 39th 

Thailand Tourism Festival staged at 
Bangkok’s Lumpini Park on January 23-27, 
2019.

The EGAT pavilion at the fair adopted 
the concept of “all EGAT sites are worth 
visiting any day”.

EGAT showcased the most attractive 
spots in selected locations of it’s dams 
and power plants for photo opportunities 
as well as offering discounts for staying 
at guest houses situated in seven EGAT 
locations.

EGAT HIGHLIGHTS 
BEST TOURIST SPOTS 
AT TOURISM FAIR

“กฟผ. ทั่วไทย เที่ยวไดทุกวัน”
รวมออกรานในงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย 

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) รวมออกรานสถานท่ีทองเท่ียวยอดนิยมท่ัวประเทศ 
พรอมโชวไฮไลทจุดเช็คอิน กฟผ. ที่สวยงามในทุกฤดูกาล ภายใตแนวคิด “กฟผ. ทั่วไทย เที่ยวได
ทุกวัน” ที่งานมหกรรมทองเที่ยวสุดยิ่งใหญ “เทศกาลเที่ยวเมืองไทย ครั้งที่ 39” ระหวางวันที่ 23 
– 27 มกราคม 2562 ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร

สําหรับรานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย กฟผ. ไดชูเข่ือนและโรงไฟฟา กฟผ. ทั่วประเทศใหเปน
สถานที่ทองเที่ยวยอดนิยม โดยไดเลือกสรรสถานที่ที่มีความโดดเดน มีเสนทางทองเที่ยวนาสนใจ 
เพือ่ใหประชาชนทีเ่ขามาเยีย่มชมไดสมัผสัถงึความสวยงามตามธรรมชาต ิโดยภายในรานไดนาํจดุ
เช็คอินท่ีสวยงามของแตละแหงมาจัดแสดงใหผูรวมงานไดถายภาพเปนที่ระลึก และเปดใหจอง
สิทธิ์บานพักรับรองของ กฟผ. 7 แหง ในราคาพิเศษ นอกจากนี้ ยังไดสงเสริมการสรางอาชีพให
กบัชมุชนในการพัฒนาผลิตภณัฑทีม่คีณุภาพ พรอมนําผลิตภณัฑของชุมชนรอบ กฟผ. ทัว่ประเทศ 
มาวางจําหนาย ชวยสรางรายไดและสรางคุณภาพชีวิตที่ดีใหกับชุมชน 

ทั้งน้ี ผูที่สนใจเที่ยวชมเขื่อนและโรงไฟฟา กฟผ. สามารถเขาเยี่ยมชมไดในทุกเทศกาล โดย
สามารถจองบานพัก ทั้งแบบครอบครัวและหมูคณะ ทามกลางธรรมชาติอันรมรื่นไดตลอดทั้งป
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จากเหตกุารณพายโุซนรอน ‘ปาบกึ’ (PABUK) 
บริเวณทะเลจีนใตตอนลาง ไดเคลื่อนตัวเขาสู
อาวไทย  เม่ือวนัที ่4 มกราคม 2562 สงผลใหทะเล
มีคลื่นลมแรง และมีฝนตกหนักเปนบริเวณกวาง
รวม 23 จังหวัด ซึ่งมีหลายหนวยงานยื่นมือให
ความชวยเหลืออยางเต็มที่ รวมไปถึงการไฟฟา
ฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ที่ไดติดตาม
เฝาระวัง เตรียมความพรอมดานระบบสงและ

When Tropical Storm Pabuk from the South China Sea hit 
Southern Thailand on January 4, 2019, the Electricity Generating 
Authority of Thailand (EGAT) was there to assist in mitigating 
the impacts actively. EGAT stayed alert for the incoming storm 
and ensured the readiness of its transmission systems and
fuel reserves ahead of time. Rescue team and recovery
coordinating team from EGAT were dispatched to areas affected 
by the storm which caused strong wind, rough seas and heavy 
rain covering 23 Thai provinces. A total of 1,000 survival bags 
and 6,000 bottles of drinking waters were handed out to victims 
in Surat Thani and Nakhon Si Thammarat. In addition, EGAT 

เชื้อเพลิงใหมีความมั่นคง พรอมทั้งสงทีมกูภัย
เฉพาะกิจ กฟผ. และทีมงานประสานงานการฟนฟู 
ลงพืน้ทีน่าํถงุยงัชพี 1,000 ชดุ และนํา้ดืม่ 6,000 ขวด
ไปมอบใหกบัผูประสบภยัจงัหวดัสรุาษฎรธานแีละ
นครศรีธรรมราช รวมทั้งอุปกรณที่จําเปนตางๆ 
ประกอบดวย เคร่ืองดดูโคลน จาํนวน 1 เครือ่ง 
เคร่ืองสบูนํา้ดเีซล จาํนวน 60 ตวั และเครือ่งสบูน้ํา
ชนิดจุมใตนํ้า จํานวน 16 ตัว เขาไปเสริมการ
ทํางานใหกับทีมกูภัย นอกจากนี้ยังไดจัดเตรียม
ทีมกู วิกฤตระบบส่ือสารเขาประจําการ เพื่อ
เตรียมพรอมรับมือหากเกิดเหตุขัดของ ดาน
เข่ือนรัชชประภา และเขือ่นบางลางของ กฟผ. ได
หยดุเดินเคร่ืองช่ัวคราว เพ่ือบรรเทาสถานการณ
ระดับนํ้าที่อาจเพิ่มสูงขึ้นบริเวณทายเขื่อน

ทั้งนี้ กฟผ. และบริษัทในกลุม กฟผ. ยังได
มอบเงินจํานวน 10 ลานบาท ผานรายการพิเศษ 
“รวมน้ําใจไทย ชวยวาตภัยใต” โดยมีพลเอก
ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เปนประธาน
รับมอบ นับเปนอีกครั้งหนึ่งในประวัติศาสตรที่ 
กฟผ. ไดมีโอกาสเปนสวนหนึ่งในการรวมสงตอ
นํ้าใจ โดยไดทําหนาที่ควบคูไปกับการปฏิบัติ
ภารกิจหลักขององคการ ในการดูแลความม่ันคง
ของระบบไฟฟาอยางเต็มความสามารถ 

สงตอนํ้าใจ กฟผ.
ชวยเหลือ
ผูประสบภัย 
พายุ ‘ปาบึก’

EGAT LENDS A HELPING HAND 
TO PABUK VICTIMS

sent a set of equipment including a mud suction pump, 60 
diesel-run water pumps and 16 submersible water pumps to 
support the rescue efforts on the ground. Meanwhile, EGAT 
dispatched a communication crisis management team to deal 
with any possible system disruption. Two major EGAT-operated 
dams in the South, namely Rajjaprabha and Bang Lang, 
suspended their operation temporarily to not contribute to 
high water level downstream. EGAT and subsidiary companies 
also donated 10 million baht through the special program 
“Mobilizing Thai Hearts for (victims of) Southern Storm” with 
Prime Minister Prayut Chan-Ocha being the chairman recipient 
on behalf of the Government.

 These exercises and contributions represented once again 
in the history of EGAT in caring for the society while fullling 
its primary task of ensuring that the Kingdom’s electrical system 
is secure and functional.
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การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 
รวมจัดแสดงนิทรรศการนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ 
ภายในงานวนันกัประดษิฐประจาํป 2562 ระหวาง
วันที่ 2 - 6 กุมภาพันธ 2562 ณ ศูนยนิทรรศการ
และการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร 
ซึ่งจัดโดยสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 
(วช.) ภายใตแนวคิด “สิ่งประดิษฐและนวัตกรรม 
เพื่อความกาวไกลของประเทศ” โดย กฟผ. ได
นําเสนอ 4 ผลงานเดน ประกอบดวย 1) เครื่อง
ดันสายและชุดคันโยกสาย 2) ระบบเฝาระวัง
ความชื้นบริเวณอุปกรณในระบบสง 3) ประแจ
เปด - ปด วาลวอเนกประสงค และ 4) อุปกรณ
เคลียรเศษโลหะออกจากสายพานทายเครื่อง

The Electricity Generating Authority 
of Thailand (EGAT) took part in the 
Inventor’s Day 2019 exhibition of 
innovations and inventions at Bangkok 
International Trade & Exhibition Centre 
(BITEC) on February 2 - 6,  2019  Organized 
by the National Research Council of 
Thailand (NRCT) under the theme of 
“Inventions and Innovat ion for 
National Advancement,” EGAT has 
presented four outstanding works. 
They are cable pusher and lever; 
moisture monitoring system in the 
transmission system; multi-purpose 
valve wrench; and a device for clearing 
scrap metal from the belt at the end 
of the automatic coal milling machine. 
All of these works have received many 
awards from various international 
stages.

 Dr. Jiraporn Sirikum, EGAT Assistant 
Governor for Research, Innovation and 
Business Development, said the state 
power utility has all along been 
working on research and development 
(R&D) for innovation, which has been 
the key driver for its growth and has 
adopted “Innovate Power Solutions 
for a Better Life” as its new corporate 
vision. Marking its 50th anniversary
this year, EGAT strives to turn research, 
inventions and innovations into 
commercial applications for the 
benets of the society and the nation.

โชวสุดยอดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ 
งานวันนักประดิษฐ ป 2562

โมถานอัตโนมัติ ซึ่งทั้ง 4 ผลงาน ลวนไดรับรางวัล
ตางๆ มามากมายในเวทีระดับนานาชาติ

ดร.จริาพร ศริคิาํ ผูชวยผูวาการวจิยั นวัตกรรม 
และพัฒนาธุรกิจ กฟผ. กลาววา กฟผ. ไดมีการ
ดําเนินงานดานงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
มาโดยตลอด ซึง่เปนหวัใจสาํคญัในการเตบิโตของ
องคการ โดยไดมกีารปรบัเปลีย่นวสิยัทศันใหมเปน 
“นวัตกรรมพลังงานไฟฟาเพื่อชีวิตที่ดีกวา” และ
ในปที่ กฟผ. ครบรอบการดําเนินงานปที่ 50 นี้ ได
มุ งผลักดันการนํางานวิจัย สิ่งประดิษฐ และ
นวัตกรรม ไปต อยอดในเชิงพาณิชย ให เกิด
ประโยชนแกสังคมและประเทศชาติตอไป

EGAT DISPLAYS 
ITS BEST AT 
INVENTOR’S DAY
2019 EXPO
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The Electricity Generating Authority 
of Thailand (EGAT) has signed an accord 
to buy 83,000 tonnes of crude palm oil 
from 22 traders for power generation.

The purchase represents the rst 
consignment of a total of 160,000 tonnes 
of crude palm oil EGAT committed to 
acquire from farmers as part of the 
attempt to help farmers weather the 
commodity’s falling prices.

The agreement was concluded on 
February 14 at EGAT head ofce in the 
presence of Energy Minister Sir i 
Jirapongphan, Vice Commerce Minister 
Jintana Chaiyawonnagal, Internal Trade 
Director General Vichai Phochanakij, 

กฟผ. 
นํานํ้ามันปาลมดิบ
ผลิตไฟฟา 
ชวยเหลือเกษตรกร

เมือ่วนัท่ี 14 กมุภาพันธ 2562 ณ หองออดิ
ทอเรียม สํานักงานใหญ การไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย (กฟผ.) จงัหวดันนทบุร ีดร.ศริ ิจริะพงษ
พนัธ รฐัมนตรวีาการกระทรวงพลังงาน พรอมดวย 
นางจินตนา ชยัยวรรณาการ ผูชวยรฐัมนตรปีระจาํ
นายกรฐัมนตร ีกระทรวงพาณิชย นายวชิยั โภชนกจิ 
อธบิดีกรมการคาภายใน นายยงยุทธ จนัทรโรทัย 
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ
พลงังาน และนายวบิลูย ฤกษศริะทัย ผูวาการ กฟผ. 
รวมในพิธีลงนามสัญญาซื้อขายนํ้ามันปาลมดิบ
ระหวาง กฟผ. กบัผูจาํหนายน้ํามันปาลมดบิ จาํนวน 
22 ราย ในปรมิาณรวม 83,000 ตนั ซึง่เปนสวนหนึง่
ของการดําเนนิงานตามมาตรการปรับสมดุลนํา้มัน
ปาลมในประเทศของรัฐบาล เพือ่ชวยเหลือเกษตรกร
แกไขปญหาราคาปาลมนํา้มันตกต่ํา โดยในสวนของ 
กฟผ. จะรับซ้ือนํ้ามันปาลมดิบใหครบในปริมาณ 
160,000 ตนัภายในเดอืนกรกฎาคมนี ้ เพือ่นาํไปใช
เปนเชือ้เพลงิผลติกระแสไฟฟาท่ีโรงไฟฟาบางปะกง 
จงัหวัดฉะเชิงเทรา ซึง่จะเดินเคร่ืองผลิตไฟฟาโดยใช
นํา้มนัปาลมดบิรวมกบักาซธรรมชาตใินอตัราสวน 
50 : 50

อยางไรก็ตาม การนําน้ํามันปาลมดิบมาใชผลติ
ไฟฟาจะไมสงผลกระทบตอราคาคาไฟฟา เน่ืองจาก
คาใชจายในการดําเนนิการจะไมนาํไปคิดรวมกบัคา
เอฟที (Ft) จึงไมสงผลกระทบกับคาไฟฟาของ
ประชาชนแตอยางไร

EGAT USES CRUDE PALM OIL FOR 
POWER GENERATION TO HELP FARMERS 

Alternative Energy Development and 
Efciency Director General Yongyut 
Jantararotai and EGAT Governor Viboon 
Rerksiratai.

EGAT is due to complete receiving 
the entire consignment of the crude 
palm oil in July this year and the oil will 
be  directed to the  Bang Pakong Power 
Plant in Chachoengsao for use as fuel in 
combination with natural gas at a ratio 
of 50:50.

However, the use of crude palm oil 
will not result in higher power charge 
because the cost incurred will not be 
included in the Ft variable cost 
calculation.
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EGAT AND RTAF 
TO DEVELOP 
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ทําใหเทคโนโลยีการผลิตไฟฟาดวยพลังงาน
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เริม่เห็นถงึความคุมคาทีจ่ะนําการผลิตไฟฟาดวย
พลังงานหมุนเวียนมาใชในพื้นที่ที่ระบบสงเขา
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อัจฉริยะสมารทกริด ซึ่งหากไดนํามาใชกับ
กองทัพอากาศท่ีมีพื้นที่นอกแนวสายสง ทําให
มีไฟฟาใชในพ้ืนที่ รวมท้ังยกระดับการบริหาร
จัดการดานพลังงานไฟฟาใหมีประสิทธิภาพ
เพื่อสนับสนุนทางดานความมั่นคงของประเทศ 
และกอใหเกิดการขยายผลที่เปนประโยชนใน
วงกวางตอไป

electricity consumption more efcient and 
secure to support the security of the 
country. 

Mr. Patana Sangsriroujana, EGAT Deputy 
Governor for Strategy and Air Marshal 
Surasak Injumnong, Deputy Chief of the Air 
Staff, Chairman of RTAF’s Renewable 
Energy Commitee inked the MOU at
EGAT’s Learning Center, Bang Kruai District, 
Nonthaburi. Mr.Patana said the advance-
ment in electrical power systems, coupled 
with greater awareness of the environment, 
have driven technological development 
of renewable energy. Power generation 
from renewable energy has become more 
commercially viable in areas where EGAT’s 
transmission systems are out of reach, he 
said. EGAT has therefore embarked on 
research and development to create 
innovations, including smart grid system. 
Such a smart grid can be benecial to RTAF 
whose specic installations are located 
outside the transmission line’s parameters.

 Those RTAF sites would have access 
to efcient electricity supplies, raising the 
bar of dynamic power management and 
in turn supporting the national security.

กฟผ.-กองทัพอากาศ
จับมือศึกษาและพัฒนาระบบสมารทกริด
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Fifty-ve youth and guardians from
Pak Kret Boys’ Home Foundation in 
Nonthaburi visited the EGAT Learning 
Center. The tour of the facility, located 
within EGAT’s Bang Kruai Headquarters, 
allowed them to learn more about the 
science of energy. Their visit to the center 
is a part of EGAT’s contribution to the 
“Anyone can visit Thailand” national 
tourism promotion campaign in 2019.

 EGAT is one of the agencies that 
support Tourism Authority of Thailand 
(TAT)’s bid to provide underprivileged 
youth and low - income earners in
Thailand the opportunity to visit various 
tourist spots in Thailand. The Pak Kret 
youth were taken to seven exhibition 
zones at the Learning Center including a 
temporary exhibition room that displays 
the late King Rama IX’s achievements; the 
theatre showing animation movies about 
the electricity generation process of EGAT; 
and a lecture on energy-saving features at 
the center. The Pak Kret Boys’ Home 
Foundation was the rst of ten foundations 
in EGAT’s list given the opportunities to 
visit the center during January and March 
this year.

 The visit to the center, which is 
opened to underprivileged youth and 
disabled seniors, is not only educational 
but fun-lled, presented through modern 
media which mainly offers a good 
experience for the children.

UNDERPRIVILEGED  
PAK KRET YOUTH TOUR 
EGAT LEARNING CENTER 

ศูนยการเรียนรู กฟผ. สํานักงานกลาง อําเภอบางกรวย 
จงัหวัดนนทบุร ีจดักิจกรรมเปดบานตอนรับเยาวชนและพ่ีเล้ียง
จากมูลนิธิสถานสงเคราะหเด็กชายบานปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี จํานวน 55 คน ในโอกาสมาเที่ยวชมและทัศนศึกษา
เพื่อเปดประสบการณความรูทางดานพลังงาน ตามโครงการ 
‘เที่ยวเมืองไทย ใคร ๆ ก็เที่ยวได’ ป 2562 ซึ่ง กฟผ. เปน
หนวยงานหนึง่ท่ีใหการสนบัสนนุการทองเทีย่วแหงประเทศไทย 
(ททท.) เพือ่มอบเปนของขวัญใหกบัคนไทยผูทีม่รีายไดนอยและ
ผูดอยโอกาสไดทองเทีย่วในแหลงทองเทีย่วตาง ๆ ในประเทศ

การมาเท่ียวชมของมูลนิธิสถานสงเคราะหเด็กชายบาน
ปากเกร็ดในครั้งนี้ กฟผ. ไดนํานอง ๆ เยาวชนเขาเยี่ยมชมโซน
นิทรรศการของ กฟผ. ทั้ง 7 โซน รวมทั้งหองนิทรรศการ
หมุนเวียน เทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9 จากนั้นรับชม
ภาพยนตรแอนเิมชัน่เกีย่วกบักระบวนการผลติไฟฟาของ กฟผ. 
พรอมทั้งบรรยายใหความรูเกี่ยวกับอาคารประหยัดพลังงาน
ของศูนยการเรียนรูฯ ซึ่งมูลนิธิดังกลาว นับเปนมูลนิธิแรกที่เขา
มาเย่ียมชมศูนยการเรียนรูฯ ในปนี้ จากท้ังหมดจํานวน 10 
มูลนิธิ ที่ กฟผ. ใหการสนับสนุน เพื่อนําเยาวชนผูดอยโอกาส
ผูพิการ และผูสูงอายุ เขาเยี่ยมชม ระหวางเดือนมกราคมถึง
มีนาคม 2562 ซึ่งจะทําใหไดรับท้ังความรูดานพลังงานไฟฟา 
และความสนุกสนานจากการนําเสนอผานส่ือทีท่นัสมยั นาํไปสู
การสรางประสบการณที่ดีที่แกเยาวชน

พานองเที่ยวศูนยการเรียนรู กฟผ.
มอบความสุขใหกับเด็กชายบานปากเกร็ด
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Power Solutions for a 

BETTER LIFE
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“´Õ¢Öé¹¡Ç‹Òà´ÔÁ”
“คุณภาพชีวิตที่ดี” ในความหมายของ
แตละคนอาจแตกตางกันไป แตมีสิ่งหนึ่ง
ที่นํามาสูคุณภาพชีวิตที่ดีไดคือ “ไฟฟา” 
ในปจจุบันทุกคนคุนชินกับการมีไฟฟาใช 
เปดไฟ.. ไฟก็สวางทันที เปดวิทยุก็
ได ยินเ สียงเพลงท่ี ไพเรา ะ ได ทุก เ ม่ือ
ทุกเวลา อีกทั้งยังมีใชในราคาที่เหมาะสม
(ปจจุบันเดือน มกราคม 2562 ราคา
คาไฟอยูที่ราว 3.7 บาท/หนวย และ
หากยอนกลับไปเม่ือป 2548 ราคา
อยูที่ราว 3 บาทตอหนวย เรียกไดวา
ผ  านมากว  า 14 ป  แล วราคาค  า ไฟ
ไมไดเปลี่ยนแปลงไปมากนัก) 

สิง่เหลานีเ้ปนหนึง่ความพยายามของหนวยงาน
ที่เกี่ยวของดานการบริหารจัดการพลังงานไฟฟา
ของประเทศ โดยหวังวาทุกบานเรือนจะไดใช
พลงังานไฟฟาอยางเทาเทยีม และเปนตวัชวยเสริม
ใหคณุภาพชวีติของคนไทยดขีึน้ได เพราะไฟฟาเปน
ปจจยัสาธารณปูโภคพืน้ฐานทีจ่าํเปนตอการพฒันา
ประเทศและพัฒนาคณุภาพชวีติของประชาชน เมือ่
มีไฟฟา การสรรสรางสิ่งจําเปนตาง ๆ ในการดํารง
ชีวิต รวมถึงสิ่งอํานวยความสะดวกก็จะตามมา

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



Power Solutions for a 

BETTER LIFE
¡ÒÃ¾Ñ²¹Òä¿¿‡Òà¾×èÍ¤Ø³ÀÒ¾ªÕÇÔμ¢Í§¤¹ä·Â·Õè 

“´Õ¢Öé¹¡Ç‹Òà ỐÁ”
“คุณภาพชีวิตที่ดี” ในความหมายของ
แตละคนอาจแตกตางกันไป แตมีสิ่งหนึ่ง
ที่นํามาสูคุณภาพชีวิตที่ดีไดคือ “ไฟฟา” 
ในปจจุบันทุกคนคุนชินกับการมีไฟฟาใช 
เปดไฟ.. ไฟก็สวางทันที เปดวิทยุก็
ได ยินเ สียงเพลงท่ี ไพเรา ะ ได ทุก เ ม่ือ
ทุกเวลา อีกทั้งยังมีใชในราคาที่เหมาะสม
(ปจจุบันเดือน มกราคม 2562 ราคา
คาไฟอยูที่ราว 3.7 บาท/หนวย และ
หากยอนกลับไปเม่ือป 2548 ราคา
อยูที่ราว 3 บาทตอหนวย เรียกไดวา
ผ  านมากว  า 14 ป  แล วราคาค  า ไฟ
ไมไดเปลี่ยนแปลงไปมากนัก) 

สิง่เหลานีเ้ปนหนึง่ความพยายามของหนวยงาน
ที่เก่ียวของดานการบริหารจัดการพลังงานไฟฟา
ของประเทศ โดยหวังวาทุกบานเรือนจะไดใช
พลงังานไฟฟาอยางเทาเทยีม และเปนตวัชวยเสริม
ใหคณุภาพชวีติของคนไทยดขีึน้ได เพราะไฟฟาเปน
ปจจยัสาธารณปูโภคพืน้ฐานทีจ่าํเปนตอการพฒันา
ประเทศและพัฒนาคณุภาพชวีติของประชาชน เมือ่
มีไฟฟา การสรรสรางสิ่งจําเปนตาง ๆ ในการดํารง
ชีวิต รวมถึงสิ่งอํานวยความสะดวกก็จะตามมา
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At the flick of a switch, light 
is turned on instantly, melodious 
music comes f rom a radio , 
anytime, anywhere. All of these 
are made possible by electricity. 
The cost of using electrical power 
is quite reasonable, at around 3.7 
baht per kilowatt/hour (kWh), in 
January 2019.

In fact, the electricity tariff has 
not increased much over the past 
14 years with the tariff being at 
about 3 baht per kWh in 2005.

 Keeping electricity tariff at a 
reasonable level forms part of an 
endeavor for the agencies in charge of 
managing the country’s electrical 
power system to see to it that every 
household has access to electricity.
 Electricity undoubtedly does raise 
the quality of life and is an all-
important infrastructure needed for 
national development. With electricity, 
various necessities in life can be 
created, making life easier.

People have diff erent 
interpretation of 

“Good Quality of Life,” 
but electricity is arguably 

one of the key elements 
that enhance the 

wellbeing of mankind.
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การ ไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
(กฟผ.) เปนหน่ึงในหนวยงานท่ีเก่ียวของดาน
การบริหารจัดการพลังงานไฟฟาของประเทศ  
มีบทบาทหนาที่ในการจัดหาใหไดมาซ่ึงพลังงาน
ไฟฟ าอย างเพียงพอต อความต องการของ
ประชาชน และเพียงพอตอการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม โดยพัฒนาการผลิตไฟฟาหลากหลาย
รูปแบบและเลือกใชเชื้อเพลิงประเภทตาง ๆ ให
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้งยังพัฒนาระบบสง
เพื่อจายไฟฟาใหเชื่อมโยงถึงกันครอบคลุมทั่วไทย 
ซึ่งในดานระบบสงไฟฟานี้ มีความสําคัญไม
ยิ่งหยอนไปกวาระบบผลิตหรือโรงไฟฟา เพราะ
ระบบสงจะเปนตัวนําพากระแสไฟฟาจากแหลง
ผลิตไปสูบานเรือนประชาชน 

กฟผ. ไดดาํเนินการพัฒนาระบบสงไฟฟาแรงสูง
ใหมคีวามมัน่คงและมปีระสทิธภิาพสามารถรองรบั
การจายไฟฟาใหกบัประชาชนซึง่มีแนวโนมการใช
ไฟฟาเพิ่มมากขึ้นทุกป ทั้งยังรองรับการเชื่อมโยง
โครงขายระบบสงไฟฟาทั่วอาเซียน สอดคลองกับ
การเปดประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนและความรวมมือ
ทางเศรษฐกิจในลุมแมนํ้าโขง ซึ่งความตองการใช
ไฟฟาในกลุมประเทศอาเซียนมีแนวโนมเพิม่สงูขึน้
อยางตอเนื่อง เนื่องจากเศรษฐกิจภายในแตละ
ประเทศกําลังเติบโต และมีประชากรเพิ่มมากขึ้น 
สงผลใหปริมาณความตองการใชไฟฟาสูงขึ้นตาม
ไปดวยเชนกนั แตละประเทศจําเปนตองเพ่ิมความ
สามารถในการผลิตไฟฟาใหเพียงพอกับความ
ตองการของตนเอง ซึ่งจะนําไปสูการสูญเงินตรา
ของประเทศเพ่ิมมากข้ึน ดังนั้นทางออกท่ี
เหมาะสมคือ การประสานความรวมมือของทุกชาติ
ในอาเซียน ในการบริหารจัดการและจัดสรร
ทรพัยากรดานพลงังาน เพือ่ใหเกดิประโยชนสงูสดุ
รวมกัน

The Electricity Generating Authority of 
Thailand (EGAT) is one of the agencies 
being involved in the management of 
electric power of the country. The state 
power utility has played a crucial role in 
ensuring sufcient power supplies for the 
public, economic, and social development 
of the country at large.
 EGAT produces electricity from diverse 
sources with the choices of fuel which
is based on the optimum efciency. 
Another important task of EGAT is 
developing nation-wide connection of 
power grids which deliver electricity to 
consumers.
 The high-voltage transmission system 
erected by EGAT has been secure and 
efcient, capable of meeting the growing 
electricity demand. EGAT’s grids also 
suppor t  the in te r -connect ion o f 
transmission network in Southeast Asia 
in accordance with the opening of ASEAN 
Economic Community and Greater 
Mekong Sub-region Economic Cooperation 
Program.
 These are the regions where electricity 
demand has been on the rise, driven by 
their economic development and 
populations. This calls upon each country 
to increase its power generation which is 
a costly exercise and drains out foreign 
exchange. One way to head off those 
problems is for all ASEAN member states 
cooperating in managing and pooling their 
energy resources for benets of all parties 
concerned.
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การ ไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
(กฟผ.) เปนหนึ่งในหนวยงานท่ีเก่ียวของดาน
การบริหารจัดการพลังงานไฟฟาของประเทศ  
มีบทบาทหนาที่ในการจัดหาใหไดมาซ่ึงพลังงาน
ไฟฟ าอย างเพียงพอต อความต องการของ
ประชาชน และเพียงพอตอการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม โดยพัฒนาการผลิตไฟฟาหลากหลาย
รูปแบบและเลือกใชเช้ือเพลิงประเภทตาง ๆ ให
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้งยังพัฒนาระบบสง
เพื่อจายไฟฟาใหเชื่อมโยงถึงกันครอบคลุมทั่วไทย 
ซึ่งในดานระบบสงไฟฟาน้ี มีความสําคัญไม
ยิ่งหยอนไปกวาระบบผลิตหรือโรงไฟฟา เพราะ
ระบบสงจะเปนตัวนําพากระแสไฟฟาจากแหลง
ผลิตไปสูบานเรือนประชาชน 

กฟผ. ไดดาํเนนิการพัฒนาระบบสงไฟฟาแรงสูง
ใหมคีวามมัน่คงและมปีระสทิธภิาพสามารถรองรบั
การจายไฟฟาใหกบัประชาชนซ่ึงมแีนวโนมการใช
ไฟฟาเพิ่มมากขึ้นทุกป ทั้งยังรองรับการเชื่อมโยง
โครงขายระบบสงไฟฟาทั่วอาเซียน สอดคลองกับ
การเปดประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนและความรวมมอื
ทางเศรษฐกิจในลุมแมนํ้าโขง ซึ่งความตองการใช
ไฟฟาในกลุมประเทศอาเซียนมแีนวโนมเพิม่สงูขึน้
อยางตอเนื่อง เนื่องจากเศรษฐกิจภายในแตละ
ประเทศกําลังเติบโต และมีประชากรเพิ่มมากขึ้น 
สงผลใหปริมาณความตองการใชไฟฟาสูงขึ้นตาม
ไปดวยเชนกนั แตละประเทศจําเปนตองเพ่ิมความ
สามารถในการผลิตไฟฟาใหเพียงพอกับความ
ตองการของตนเอง ซึ่งจะนําไปสูการสูญเงินตรา
ของประเทศเพ่ิมมากข้ึน ดัง น้ันทางออกท่ี
เหมาะสมคือ การประสานความรวมมือของทุกชาติ
ในอาเซียน ในการบริหารจัดการและจัดสรร
ทรัพยากรดานพลงังาน เพือ่ใหเกิดประโยชนสงูสดุ
รวมกัน

The Electricity Generating Authority of 
Thailand (EGAT) is one of the agencies 
being involved in the management of 
electric power of the country. The state 
power utility has played a crucial role in 
ensuring sufcient power supplies for the 
public, economic, and social development 
of the country at large.
 EGAT produces electricity from diverse 
sources with the choices of fuel which
is based on the optimum efciency. 
Another important task of EGAT is 
developing nation-wide connection of 
power grids which deliver electricity to 
consumers.
 The high-voltage transmission system 
erected by EGAT has been secure and 
efcient, capable of meeting the growing 
electricity demand. EGAT’s grids also 
suppor t  the in te r -connect ion o f 
transmission network in Southeast Asia 
in accordance with the opening of ASEAN 
Economic Community and Greater 
Mekong Sub-region Economic Cooperation 
Program.
 These are the regions where electricity 
demand has been on the rise, driven by 
their economic development and 
populations. This calls upon each country 
to increase its power generation which is 
a costly exercise and drains out foreign 
exchange. One way to head off those 
problems is for all ASEAN member states 
cooperating in managing and pooling their 
energy resources for benets of all parties 
concerned.
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 Thailand and neighboring Lao People’s 
Democratic Republic are at the forefront 
in realizing this concept.  Lao PDR , which 
has declared itself as the “Battery of 
Asia,” has developed a series of power 
projects, mostly hydropower, with the 
view of exporting their electrical output 
mostly to Thailand. Electricity from 
various hydropower dams in Lao PDR 
including Houay Ho, Theun Hinboun, Nam 
Thuen 2 and Nam Ngum 2 has already 
been transmitted to Thailand.
 There are several other hydropower 
schemes under construction whose 
output will go to Thailand under power
purchase agreements with EGAT. Such 
electricity will come from Xayaburi, Nam 

โดยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนพืน้ทีท่ีต่ดิ
กับประเทศเพ่ือนบานของไทยคือ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ซึ่งได
ประกาศตนวาเปน “แบตเตอร่ีแหงเอเชีย” 
เนือ่งจากมศีกัยภาพในการผลติไฟฟาสูง   โดยเฉพาะ
อยางยิ่งจากพลังนํ้า สงผลให สปป.ลาว ตอนนี้
กาํลงัพัฒนาแหลงผลิตไฟฟาภายในประเทศหลาย
โครงการ อีกทั้งมีไฟฟาจากโรงไฟฟาพลังนํ้าจาก
เขื่อนตาง ๆ เชน เขื่อนหวยเฮาะ เขื่อนเทินหินบุน 
เข่ือนนํ้าเทิน 2 และเข่ือนน้ํางึม 2 ที่ไดสงไฟฟา
ใหกับประเทศไทยแลว  

ทั้งนี้ยังมีเขื่อนใน สปป.ลาว ที่อยูระหวางการ
กอสรางและไดมีการลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟา
กับ กฟผ. แลว เชน เขื่อนไซยะบุรี เขื่อนนํ้าเงี้ยบ 1 
เขื่อนเซเปยนเซนํ้านอยและเข่ือนน้ําเทิน 1 ที่
กําลังกอสรางเขื่อนรวมทั้งโรงไฟฟา ในขณะที่
ประเทศไทยโดย กฟผ. กด็าํเนินการสรางระบบสง
ไฟฟาเพื่อรองรับไฟฟาจากแหลงผลิตดังกลาวให
พรอมจายไฟฟาไปสูประชาชนไดอยางมั่นคงและ
มปีระสิทธิภาพสูงสุด โดยโครงการระบบสงทีก่าํลงั
ดําเนินการคือ โครงการพัฒนาระบบสงบริเวณ
จังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร และอํานาจเจริญ
เพื่อรับซื้อไฟฟาจากโครงการใน สปป .ลาว 
โครงการพัฒนาระบบสงไฟฟาบริเวณจังหวัดเลย  
หนองบวัลําภ ูและขอนแกน เพ่ือรับซือ้ไฟฟาจาก
โครงการใน สปป.ลาว  และโครงการพัฒนาระบบ
สงเพื่อรับซื้อไฟฟาจากโรงไฟฟานํ้างึม 3 และ
นํ้าเทิน 1

Ngiep 1, Xe-Pian Xe-Namnoy and Nam 
Theun 1 dams.
 In Thailand, EGAT has been building 
transmission lines to bring power from 
those Lao sources to Thai consumers in 
the most secure and efcient manner. In 
p rog ress  i s  the development  o f 
transmission lines in Ubon Ratchathani, 
Yasothon, Amnat Charoen, Loei, Nong Bua 
Lamphu, and Khon Kaen.
 The transmission development in 
Ubon Ratchathani, Yasothon and Amnat 
Charoen is geared towards receiving 
power supplies from the 390 megawatt 
Xe-Pian Xe-Namnoy project, located in 
Champasak Province in Lao, or about 170 
kilometers east of Ubon Ratchathani.
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โครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าบริเวณจังหวัด
อุบลราชธานี ยโสธร และอ�านาจเจริญ เพื่อรับซื้อ
ไฟฟ้าจากโครงการใน สปป.ลาว  คือ โครงการโรง
ไฟฟ้าพลังน�้าเขื่อนเซเปียนเซน�้าน้อย ซึ่งตั้งอยู่ท่ี
แขวงจ�าปาสัก สปป.ลาว ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออก 
ของจังหวัดอุบลราชานี ห่างจากชายแดนไทย 
สปป.ลาว ประมาณ 170 กิโลเมตร ประกอบด้วย
เครื่องก�าเนิดไฟฟ้าขนาดก�าลังผลิตติดตั้ง 3 เครื่อง 
เครื่องละ 130 เมกะวัตต์ รวมเป็น 390 เมกะวัตต์ 
มีก�าหนดจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ ภายในปี 2562 
โดย กฟผ. จะสร้างสายส่ง 500 กิโลโวลต์ 2 วงจร 
จากชายแดนไทย/สปป.ลาว มายังสถานีไฟฟ้าแรง
สูงอุบลราชธานี 3 ซึ่งเป็นสถานีไฟฟ้าแรงสูง 
แห่งใหม่ของ กฟผ. ท่ีจะใช้รองรับไฟฟ้าจาก 
สปป.ลาว ระยะทางประมาณ 90 กิโลเมตร

ในส่วนระบบส่งไฟฟ้าใน สปป.ลาว นั้น ทาง 
ผู้พัฒนาโครงการจะเป็นผู้ด�าเนินการเอง จากโรง
ไฟฟ้าพลังน�้าเขื่อนเซเปียนเซน�้าน้อย ซึ่งตั้งอยู่ท่ี
แขวงจ�าปาสัก มายังสถานีไฟฟ้าแรงสูงปากเซ 
สปป.ลาว เป็นสถานีไฟฟ้าแรงสูงแห่งใหม่ใน
ประเทศลาว ระยะทางประมาณ 110 กิโลเมตร 
และก่อสร้างจากสถานีไฟฟ้าแรงสูงปากเซ มายัง
ชายแดนสปป.ลาว/ไทยอีก 60 กิโลเมตรเพื่อส่ง
ไฟฟ้าเข้าประเทศไทย

  The Xe-Pian Xe-Namnoy consists of 
three 130 MW generators and is due to 
start commercial operation in 2019.
 EGAT is responsible for installing two 
500 kV circuits from the Thai-Lao border, 
over a distance of 90 km, to EGAT’s new 
Ubon Ratchathani 3 substation.
 Across the border, the project 
developer takes care of its own 
transmission system running to the new 
Pakse substation over a span of 110 km 
before linking with a 60 km line laid to 
the Thai-Lao border. 
 The transmission system project is 
in underway in Ubon Ratchathani, 
Yasothon and Amnat Charoen provinces 
to off-take electricity purchased from 
the project in Lao.
 Meanwhile, EGAT’s transmission 
system development in Loei, Nong Bua 
Lam Phu and Khon Kaen provinces is 
meant to serve power imported from 
Xayaburi, a run-off river type dam built 
across the Mekong River.

กฟผ.
ด�ำเนินกำรสร้ำง
ระบบส่งไฟฟ้ำ
เพื่อรองรับไฟฟ้ำ
จำกแหล่งผลิต
ให้พร้อมจ่ำยไฟฟ้ำ
ไปสู่ประชำชนได้
อย่างมั่นคงและ
มีประสิทธิภำพสูงสุด
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 Thailand and neighboring Lao People’s 
Democratic Republic are at the forefront 
in realizing this concept.  Lao PDR , which 
has declared itself as the “Battery of 
Asia,” has developed a series of power 
projects, mostly hydropower, with the 
view of exporting their electrical output 
mostly to Thailand. Electricity from 
various hydropower dams in Lao PDR 
including Houay Ho, Theun Hinboun, Nam 
Thuen 2 and Nam Ngum 2 has already 
been transmitted to Thailand.
 There are several other hydropower 
schemes under construction whose 
output will go to Thailand under power
purchase agreements with EGAT. Such 
electricity will come from Xayaburi, Nam 

โดยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนพืน้ทีท่ีต่ดิ
กับประเทศเพ่ือนบานของไทยคือ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ซึ่งได
ประกาศตนวาเปน “แบตเตอร่ีแหงเอเชีย” 
เน่ืองจากมศีกัยภาพในการผลติไฟฟาสงู   โดยเฉพาะ
อยางยิ่งจากพลังนํ้า สงผลให สปป.ลาว ตอนนี้
กาํลังพัฒนาแหลงผลิตไฟฟาภายในประเทศหลาย
โครงการ อีกทั้งมีไฟฟาจากโรงไฟฟาพลังนํ้าจาก
เขื่อนตาง ๆ เชน เขื่อนหวยเฮาะ เขื่อนเทินหินบุน 
เข่ือนน้ําเทิน 2 และเขื่อนนํ้างึม 2 ที่ไดสงไฟฟา
ใหกับประเทศไทยแลว  

ทั้งนี้ยังมีเข่ือนใน สปป.ลาว ที่อยูระหวางการ
กอสรางและไดมีการลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟา
กับ กฟผ. แลว เชน เขื่อนไซยะบุรี เขื่อนนํ้าเงี้ยบ 1 
เขื่อนเซเปยนเซนํ้านอยและเขื่อนนํ้าเทิน 1 ที่
กําลังกอสรางเขื่อนรวมทั้งโรงไฟฟา ในขณะที่
ประเทศไทยโดย กฟผ. กด็าํเนนิการสรางระบบสง
ไฟฟาเพื่อรองรับไฟฟาจากแหลงผลิตดังกลาวให
พรอมจายไฟฟาไปสูประชาชนไดอยางมั่นคงและ
มปีระสิทธภิาพสูงสดุ โดยโครงการระบบสงทีก่าํลงั
ดําเนินการคือ โครงการพัฒนาระบบสงบริเวณ
จังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร และอํานาจเจริญ
เพื่อรับซื้อไฟฟาจากโครงการใน สปป .ลาว 
โครงการพัฒนาระบบสงไฟฟาบริเวณจังหวัดเลย  
หนองบวัลาํภู และขอนแกน เพือ่รบัซือ้ไฟฟาจาก
โครงการใน สปป.ลาว  และโครงการพัฒนาระบบ
สงเพื่อรับซื้อไฟฟาจากโรงไฟฟานํ้างึม 3 และ
นํ้าเทิน 1

Ngiep 1, Xe-Pian Xe-Namnoy and Nam 
Theun 1 dams.
 In Thailand, EGAT has been building 
transmission lines to bring power from 
those Lao sources to Thai consumers in 
the most secure and efcient manner. In 
p rog ress  i s  the development  o f 
transmission lines in Ubon Ratchathani, 
Yasothon, Amnat Charoen, Loei, Nong Bua 
Lamphu, and Khon Kaen.
 The transmission development in 
Ubon Ratchathani, Yasothon and Amnat 
Charoen is geared towards receiving 
power supplies from the 390 megawatt 
Xe-Pian Xe-Namnoy project, located in 
Champasak Province in Lao, or about 170 
kilometers east of Ubon Ratchathani.
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โครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าบริเวณจังหวัด
อุบลราชธานี ยโสธร และอ�านาจเจริญ เพื่อรับซื้อ
ไฟฟ้าจากโครงการใน สปป.ลาว  คือ โครงการโรง
ไฟฟ้าพลังน�้าเขื่อนเซเปียนเซน�้าน้อย ซึ่งต้ังอยู่ที่
แขวงจ�าปาสัก สปป.ลาว ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออก 
ของจังหวัดอุบลราชานี ห่างจากชายแดนไทย 
สปป.ลาว ประมาณ 170 กิโลเมตร ประกอบด้วย
เครื่องก�าเนิดไฟฟ้าขนาดก�าลังผลิตติดตั้ง 3 เครื่อง 
เครื่องละ 130 เมกะวัตต์ รวมเป็น 390 เมกะวัตต์ 
มีก�าหนดจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ ภายในปี 2562 
โดย กฟผ. จะสร้างสายส่ง 500 กิโลโวลต์ 2 วงจร 
จากชายแดนไทย/สปป.ลาว มายังสถานีไฟฟ้าแรง
สูงอุบลราชธานี 3 ซึ่งเป็นสถานีไฟฟ้าแรงสูง 
แห่งใหม่ของ กฟผ. ที่จะใช้รองรับไฟฟ้าจาก 
สปป.ลาว ระยะทางประมาณ 90 กิโลเมตร

ในส่วนระบบส่งไฟฟ้าใน สปป.ลาว นั้น ทาง 
ผู้พัฒนาโครงการจะเป็นผู้ด�าเนินการเอง จากโรง
ไฟฟ้าพลังน�้าเขื่อนเซเปียนเซน�้าน้อย ซึ่งต้ังอยู่ที่
แขวงจ�าปาสัก มายังสถานีไฟฟ้าแรงสูงปากเซ 
สปป.ลาว เป็นสถานีไฟฟ้าแรงสูงแห่งใหม่ใน
ประเทศลาว ระยะทางประมาณ 110 กิโลเมตร 
และก่อสร้างจากสถานีไฟฟ้าแรงสูงปากเซ มายัง
ชายแดนสปป.ลาว/ไทยอีก 60 กิโลเมตรเพื่อส่ง
ไฟฟ้าเข้าประเทศไทย

  The Xe-Pian Xe-Namnoy consists of 
three 130 MW generators and is due to 
start commercial operation in 2019.
 EGAT is responsible for installing two 
500 kV circuits from the Thai-Lao border, 
over a distance of 90 km, to EGAT’s new 
Ubon Ratchathani 3 substation.
 Across the border, the project 
developer takes care of its own 
transmission system running to the new 
Pakse substation over a span of 110 km 
before linking with a 60 km line laid to 
the Thai-Lao border. 
 The transmission system project is 
in underway in Ubon Ratchathani, 
Yasothon and Amnat Charoen provinces 
to off-take electricity purchased from 
the project in Lao.
 Meanwhile, EGAT’s transmission 
system development in Loei, Nong Bua 
Lam Phu and Khon Kaen provinces is 
meant to serve power imported from 
Xayaburi, a run-off river type dam built 
across the Mekong River.

กฟผ.
ด�ำเนินกำรสร้ำง
ระบบส่งไฟฟ้ำ
เพื่อรองรับไฟฟ้ำ
จำกแหล่งผลิต
ให้พร้อมจ่ำยไฟฟ้ำ
ไปสู่ประชำชนได้
อย่างมั่นคงและ
มีประสิทธิภำพสูงสุด
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 โครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าบรเิวณจงัหวัด
เลย  หนองบัวล�าภูและขอนแก่นเพื่อรับซื้อไฟฟ้า
จากโครงการใน สปป.ลาว คือ โครงการโรงไฟฟ้า
พลังน�้าเข่ือนไซยะบุรี ซึ่งเป็นโครงการประเภท 
Run Off River กั้นแม่น�้าโขงโครงการแรกใน 
สปป.ลาว ที่  กฟผ.จะรับซ้ือไฟฟ้าเ พ่ือเพิ่ม 
ความมั่นคงของระบบไฟฟ้าของประเทศ ซ่ึง 
โรงไฟฟ้าจะอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดเลยไป
ประมาณ 220 กิโลเมตร มีขนาดก�าลังผลิต 
7 เครือ่ง เครือ่งละ 180 เมกะวตัต์ และอกี 1 เครือ่ง
ทีจ่ะขายไฟฟ้าให้ สปป.ลาว มขีนาดก�าลงัผลติ 60 
เมกะวัตต์ โดยตามแผนจะขายไฟฟ้าให้ไทย
ปริมาณ 1,220 เมกะวัตต์ ซึ่งโรงไฟฟ้าพลังน�้า 
ไชยะบุรีทั้ง 7 หน่วยนี้ จะเดินเครื่องจ่ายไฟฟ้าใน
เชิงพาณิชย์ได้ในปี 2562 ส่วนการก่อสร้างสายส่ง
ไฟฟ้าแรงสูงของ กฟผ. จะก่อสร้างสายส่งไฟฟ้า 
500 กิโลโวลต์ 2 วงจร คือ จากชายแดนไทย/

จะเห็นได้ว่าการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าของ 
กฟผ. ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความ
ส�าคัญต่อการรับแหล่งพลังงานไฟฟ้าจากประเทศ
เพื่อนบ้านคือ สปป.ลาว มายังประเทศไทย  ท�าให้
ระบบไฟฟ้ามีความมั่นคงเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้
เศรษฐกิจของทั้งสองประเทศมีความก้าวหน้า
เจริญเติบโตไปพร้อม ๆ  กัน และไม่เพียงแต่เฉพาะ
ภาคอีสานเท่านั้น กฟผ. ได้พัฒนาระบบส่งไฟฟ้า
ในทกุภมูภิาคทัว่ไทย เพือ่ให้การส่งจ่ายไฟฟ้าไปถงึ
ยังภาคประชาชนและภาคอุตสาหกรรมเป็นไป
อย่างมปีระสทิธภิาพสงูสุด ดงันัน้ สายส่งจงึมคีวาม
ส�าคัญและจ�าเป็นอย่างยิ่งเพราะสายส่งทุกเส้นท่ี
สร้างขึ้น ได้เชื่อมโยงน�าความสว่างไหวมาสู ่
ประชาชน เพือ่ให้ประชาชนมไีฟฟ้าใช้อย่างมคีวาม
สุขในทุกท่ีทุกเวลา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการสร้าง
คุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้นกว่าเดิม 

 Xayaburi represents the first hydro- 
power project in Lao which harnesses 
Mekong River’s resource which has come 
under the power purchase agreement 
with EGAT. Xayaburi is about 220 km north 
of Loei, equipped with seven 180 MW 
generators and a 60 MW unit whose 
output is set aside for Lao domestic 
consumption. Xayaburi’s 1,220 MW 
capacity has been reserved for the 
Kingdom with scheduled commercial 
operation date in this year.
 EGAT’s 500 kV double-circuit develop- 
ment stretches 5 km from the Thai-Lao 
border in Loei to Tali high-voltage sub 
station where it extends over 117 km to 
Khon Kaen sub station. Both sub stations 
are new.  
 EGAT has conducted the feasibility 
study for transmission systems to support 
power purchase from Nam Ngum 3 and 
Nam Thuen 1 hydropower projects.
 A 500 kV line linking Baan Na Bong 
substation in Lao PDR, which was designed 
as a collective substation for power 
delivered from various power projects in 
Lao, to EGAT’s Udon Thani 3 station 
designed as a receiving substation

 This development wil l  especially 
strengthen power supply security for 
Thailand’s northeastern region while support 
long-term economic development of the 
two countries.
 This 500 kV line at Udon Thani 3 is 
connected with Chaiyaphum 2 and Tha Tako 
substations to form an ASEAN Power Grid 
program in the near future.
 EGAT’s power transmission systems in 
the Northeast of Thailand are vital for 
enabling Thailand’s sourcing of power 
supplies from Lao PDR while contributing to 
a more robust system security as well as 
driving the economy of both countries.
 It is not only the Northeast which gets 
priority from EGAT in terms of transmission 
development, but other regions as well, as 
EGAT strives to bring light to the public, part 
of the mission to better the quality of life 
for the nation.

สปป.ลาว ที่จังหวัดเลย มายังสถานีไฟฟ้าแรงสูง
ท่าลี่ ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร และก่อสร้าง
จากสถานีไฟฟ้าแรงสูงท่าลี่ไปยังสถานีไฟฟ้า
ขอนแก่น 4 ระยะทางประมาณ 117 กิโลเมตร 
ทัง้นีส้ถานไีฟฟ้าแรงสงูท่าลีแ่ละขอนแก่น 4 จะเป็น
สถานีไฟฟ้าแรงสูงแห่งใหม่ของ กฟผ.

ส่วนโครงการระบบส่งเพื่อรับซื้อไฟฟ้าจาก 
โรงไฟฟ้าพลังน�้างึม 3 และน�้าเทิน 1 นั้น กฟผ. ได้
ศกึษาความเหมาะสมแล้ว พบว่า สายส่งไฟฟ้า 500 
กิโลโวลต์เชื่อมโยงระหว่างสถานีไฟฟ้าบ้านนาบง
ใน สปป.ลาว ที่ถูกออกแบบให้เป็นสถานีไฟฟ้าที่
รวบรวมไฟฟ้าจากโครงการต่าง ๆ ใน สปป.ลาว 
หรือเรียกว่าเป็น Collective substation เชื่อม
ต่อกับสถานีไฟฟ้าอุดรธานี 3 ของ กฟผ. ซึ่งเป็น
จุดรับไฟฟ้าข้ามแดนจาก สปป.ลาว เข้าสู่ระบบ
ไฟฟ้าของ กฟผ. หรือเรียกว ่า Receiving 
Substation จะช่วยให้จังหวัดต่าง ๆ ในภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือมีไฟฟ้าที่ม่ันคงรองรับการ
เติบโตด้านเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศได้ใน
ระยะยาว โดยมีการส่งไฟฟ้าผ่านระบบส่งไฟฟ้า 
500 กิโลโวลต์ จากสถานีไฟฟ้าแรงสูงอุดรธานี 3 
ไปสถานีไฟฟ้าแรงสูงชัยภูมิ 2 และสถานีไฟฟ้า 
แรงสูงท่าตะโก รองรับการเป็นระบบโครงข่าย
ไฟฟ้าอาเซียนในอนาคตอันใกล้
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 โครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าบรเิวณจงัหวัด
เลย  หนองบัวล�าภูและขอนแก่นเพื่อรับซื้อไฟฟ้า
จากโครงการใน สปป.ลาว คือ โครงการโรงไฟฟ้า
พลังน�้าเขื่อนไซยะบุรี ซึ่งเป็นโครงการประเภท 
Run Off River กั้นแม่น�้าโขงโครงการแรกใน 
สปป.ลาว ที่  กฟผ.จะรับซ้ือไฟฟ้าเ พ่ือเพิ่ม 
ความม่ันคงของระบบไฟฟ้าของประเทศ ซึ่ง 
โรงไฟฟ้าจะอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดเลยไป
ประมาณ 220 กิโลเมตร มีขนาดก�าลังผลิต 
7 เครือ่ง เครือ่งละ 180 เมกะวตัต์ และอกี 1 เครือ่ง
ทีจ่ะขายไฟฟ้าให้ สปป.ลาว มขีนาดก�าลงัผลติ 60 
เมกะวัตต์ โดยตามแผนจะขายไฟฟ้าให้ไทย
ปริมาณ 1,220 เมกะวัตต์ ซึ่งโรงไฟฟ้าพลังน�้า 
ไชยะบุรีทั้ง 7 หน่วยนี้ จะเดินเครื่องจ่ายไฟฟ้าใน
เชิงพาณิชย์ได้ในปี 2562 ส่วนการก่อสร้างสายส่ง
ไฟฟ้าแรงสูงของ กฟผ. จะก่อสร้างสายส่งไฟฟ้า 
500 กิโลโวลต์ 2 วงจร คือ จากชายแดนไทย/

จะเห็นได้ว่าการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าของ 
กฟผ. ในพื้นท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความ
ส�าคัญต่อการรับแหล่งพลังงานไฟฟ้าจากประเทศ
เพื่อนบ้านคือ สปป.ลาว มายังประเทศไทย  ท�าให้
ระบบไฟฟ้ามีความมั่นคงเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้
เศรษฐกิจของทั้งสองประเทศมีความก้าวหน้า
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 Xayaburi represents the first hydro- 
power project in Lao which harnesses 
Mekong River’s resource which has come 
under the power purchase agreement 
with EGAT. Xayaburi is about 220 km north 
of Loei, equipped with seven 180 MW 
generators and a 60 MW unit whose 
output is set aside for Lao domestic 
consumption. Xayaburi’s 1,220 MW 
capacity has been reserved for the 
Kingdom with scheduled commercial 
operation date in this year.
 EGAT’s 500 kV double-circuit develop- 
ment stretches 5 km from the Thai-Lao 
border in Loei to Tali high-voltage sub 
station where it extends over 117 km to 
Khon Kaen sub station. Both sub stations 
are new.  
 EGAT has conducted the feasibility 
study for transmission systems to support 
power purchase from Nam Ngum 3 and 
Nam Thuen 1 hydropower projects.
 A 500 kV line linking Baan Na Bong 
substation in Lao PDR, which was designed 
as a collective substation for power 
delivered from various power projects in 
Lao, to EGAT’s Udon Thani 3 station 
designed as a receiving substation

 This development wil l  especially 
strengthen power supply security for 
Thailand’s northeastern region while support 
long-term economic development of the 
two countries.
 This 500 kV line at Udon Thani 3 is 
connected with Chaiyaphum 2 and Tha Tako 
substations to form an ASEAN Power Grid 
program in the near future.
 EGAT’s power transmission systems in 
the Northeast of Thailand are vital for 
enabling Thailand’s sourcing of power 
supplies from Lao PDR while contributing to 
a more robust system security as well as 
driving the economy of both countries.
 It is not only the Northeast which gets 
priority from EGAT in terms of transmission 
development, but other regions as well, as 
EGAT strives to bring light to the public, part 
of the mission to better the quality of life 
for the nation.

สปป.ลาว ที่จังหวัดเลย มายังสถานีไฟฟ้าแรงสูง
ท่าลี่ ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร และก่อสร้าง
จากสถานีไฟฟ้าแรงสูงท่าลี่ไปยังสถานีไฟฟ้า
ขอนแก่น 4 ระยะทางประมาณ 117 กิโลเมตร 
ทัง้นีส้ถานไีฟฟ้าแรงสงูท่าลีแ่ละขอนแก่น 4 จะเป็น
สถานีไฟฟ้าแรงสูงแห่งใหม่ของ กฟผ.

ส่วนโครงการระบบส่งเพื่อรับซื้อไฟฟ้าจาก 
โรงไฟฟ้าพลังน�้างึม 3 และน�้าเทิน 1 นั้น กฟผ. ได้
ศกึษาความเหมาะสมแล้ว พบว่า สายส่งไฟฟ้า 500 
กิโลโวลต์เชื่อมโยงระหว่างสถานีไฟฟ้าบ้านนาบง
ใน สปป.ลาว ที่ถูกออกแบบให้เป็นสถานีไฟฟ้าที่
รวบรวมไฟฟ้าจากโครงการต่าง ๆ ใน สปป.ลาว 
หรือเรียกว่าเป็น Collective substation เชื่อม
ต่อกับสถานีไฟฟ้าอุดรธานี 3 ของ กฟผ. ซึ่งเป็น
จุดรับไฟฟ้าข้ามแดนจาก สปป.ลาว เข้าสู่ระบบ
ไฟฟ้าของ กฟผ. หรือเรียกว ่า Receiving 
Substation จะช่วยให้จังหวัดต่าง ๆ ในภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือมีไฟฟ้าที่ม่ันคงรองรับการ
เติบโตด้านเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศได้ใน
ระยะยาว โดยมีการส่งไฟฟ้าผ่านระบบส่งไฟฟ้า 
500 กิโลโวลต์ จากสถานีไฟฟ้าแรงสูงอุดรธานี 3 
ไปสถานีไฟฟ้าแรงสูงชัยภูมิ 2 และสถานีไฟฟ้า 
แรงสูงท่าตะโก รองรับการเป็นระบบโครงข่าย
ไฟฟ้าอาเซียนในอนาคตอันใกล้
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คาโตวีเช เมืองเล็กๆทางตอนใตของโปแลนด กลายเปนที่จับตาของโลกขึ้นมาทันที เมื่อ การประชุม
วาดวยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 24 หรือ COP 24 ไดเปดฉากขึ้นเมื่อตนเดือน
ธันวาคม 2561 ที่ผานมา ประเทศสมาชิกเกือบ 200 ประเทศ ไมเพียงเดินทางมารวมโตะเจรจา
หาขอตกลงเพ่ือบรรลุเจตนารมณที่จะควบคุมอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกไมใหเพิ่มขึ้นเกิน 2 องศา
เซลเซียส เพื่อไมใหโลกตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รวดเร็วเกินไป หากแตใน
โซนพาวิลเลี่ยนแตละประเทศยังนําแนวคิด เทคโนโลยี นวัตกรรม และโครงการตนแบบตาง  ๆ 
มารวมประชัน “ปลอยของ” กันเต็มที่ นาทีนี้ลองไปดูความ “ลํ้า” ของแตละประเทศกัน

àÂ×Í¹§Ò¹ COP 24 
àªç¤¤ÇÒÁ “ÅíéÒ” ¡ÒÃÅ´¡ �Ò«àÃ×Í¹¡ÃÐ¨¡

àÃ×èÍ§: ทีมงาน COP24 กฟผ. / EGAT’s COP24 Team
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 Katowice, a small town in southern Poland, 
suddenly became a center of global attention as 
soon as the 24th Conference on Climate Change, 
or COP24 kicked off in early December 2018.

Nearly 200 member countries did not just 
come to the conference to negotiate a deal to 
achieve the target to curb the rise in global 
temperature by not more than 2 degrees Celsius 
so that the world would not face the deterioration 
of climate change consequences too soon.

However, at the pavilion zones, countries
showcased concepts, technology, innovation and 
various prototype projects in a competition what 
they had to offer. Let’s take a look.

Britain & Northern Ireland Pavilion 
 It presented the Smart City to show the development 
of Electric Vehicle Charging mode in various forms suitable 
for each locality and usage. 
 They come in slow charging mode ideal for home
installations and fast charging mode suitable for installations
at key city locations. 
 Developing efcient charging systems and making them 
sufciently available are crucial to encourage people to turn 
to use more electric cars in higher numbers.  
 Another highlight at the pavilion was the “Driverless Pod” 
or unmanned electric vehicles which would be operated as 
taxi minus emission and driver.  
 A ride on this vehicle can be managed by an application 
on a smartphone, another step of modern technology which 
is convenient and environmentally friendly. 
 Importantly, both Electric Vehicle Charging and Driverless 
Pod are technologies that help commuters deal with
urban trafc congestion effectively. 

Britain & Northern Ireland Pavilion 
นําเสนอ Smart City โดยมุงเนนการพัฒนาการอัดประจุสําหรับ

รถยนตไฟฟา (Electric Vehicle Charging) ในรูปแบบตาง ๆ ใหมี
ความเหมาะสมกับสถานที่และการใชงาน เชน รูปแบบ Slow ใชเวลา
ชารจนาน เหมาะสําหรับติดตั้งบริเวณบานเรือน หรือรูปแบบ Fast
 ใชเวลาชารจนอย เหมาะสําหรบัติดต้ังในจุดสําคัญ ๆ  ของเมือง เปนตน
ทั้งน้ีเหตุผลที่ตองพัฒนาการชารจใหมีประสิทธิภาพและเพียงพอตอ
ผูใชงานก็เพือ่อาํนวยความสะดวกและจูงใจใหคนหันมาใชรถยนตไฟฟา
กนัมากขึน้  และอกีหนึง่ไฮไลทสาํคัญภายในพาวเิลีย่นกค็อื “Driverless 
Pod” หรือ ยานยนตไฟฟาไรคนขับ ที่จะนํามาใชในรูปแบบเดียวกับ
รถ Taxi แตมีขอดีคือ ไมปลดปลอยมลพิษ ไมตองใชคนขับ และ
ผูใชงานยังสามารถเรียกใชบริการไดสะดวกผานแอพพลิเคช่ันของ 
Smartphone ซึ่งถือเปนอีกขั้นของเทคโนโลยีที่ทันสมัย สะดวกสบาย
และใสใจสิ่งแวดลอม ที่สําคัญท้ัง Electric Vehicle Charging และ 
Driverless Pod เปนเทคโนโลยีที่ชวยตอบโจทยใหกับผูคนในเมือง
ที่ตองผจญกับปญหาการจราจรไดเปนอยางดี

A Visit to 
COP24 
Unveils 
Breakthrough in 
Greenhouse Gas 
Reduction

โฉมหนา Driverless Pod ยานยนตไฟฟาไรคนขับ 
สุดยอดเทคโนโลยีในฝนของคนเมือง 

The face of 
Driverless Pod, 
a dream vehicle 
for urban commuting
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Japan Pavilion 
	 น�ำเสนอกำรน�ำพลังงำนจำก	 Hydrogen	 
มำใช้ร่วมกับพลังงำนหมุนเวียน	 ซึ่งชัดเจนและ 
แตกต่ำงจำกประเทศอืน่	ๆ 	ทีมุ่ง่กำรพฒันำระบบ 
ลเิทยีมแบตเตอรี	่ร่วมกบัพลงังำนหมนุเวียนโดย
กำรพัฒนำระบบผลิตพลังงำนจำก	 Hydrogen	
จนท�ำให้	เกดิ	Carbon	Hydrogen	Society	ขึน้ 
พร้อมกันนี้ยังได้น�ำเสนอนวัตกรรม	 Floating	
Offshore	Wind	Turbine	มำใช้ร่วมกับระบบ	
Hydrogen	 ในพื้นที่ห่ำงไกล	 เพื่อแก้ไขปัญหำ
สำยส่งไฟฟ้ำไม่สำมำรถเข้ำถึงได้

Japan Pavilion 
	 It	 highlighted	 the	 use	 of	 energy 
f rom	 hydrogen	 in	 tandem	 with	
renewable	energy,	a	feature	that	is	in	
sharp	 contrast	 with	 other	 national	
pavi l ions	 which	 zero	 in	 on	 the	
development	 of	 l i thium	 battery,	
integrated	with	RE.	
		The	Japanese	development	features	
energy	 production	 systems	 from	
hydrogen	 	 --	 an	 innovation	 that	may	
give	 rise	 to	 the	 Carbon-Hydrogen	
Society.	
	 	 Meanwhile,	 the	 pavilion	 presented 
an	 innovative	 Floating	Offshore	Wind	
Turbine	 used	 in	 conjunction	 with	
Hydrogen	 systems	 to	 address	 the	
limitation	 of	 access	 to	 power	 from	
transmission	lines	in	remote	areas.

ญี่ปุ่น ยังคงเป็นประเทศที่ให้ความส�าคัญกับพลังงานหมุนเวียน 
โดยน�ามาพัฒนาใช้ร่วมกับพลังงานจาก Hydrogen

Japan places importance 
on renewal energy in combination 
with Hydrogen energy.
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Poland Pavilion 
	 เจ้าภาพในการประชุมครั้งนี้	 เลือกตกแต่งพาวิลเลี่ยน 
ให้ดูอบอุ่นด้วยงานไม้เพื่อให้สอดคล้องกับคอนเซ็ปต์	การใช้
ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากไม้ในการก่อสร้างเพื่อลด	 CO2	 โปแลนด์
เป็นประเทศผูผ้ลติเฟอร์นเิจอร์จากไม้อนัดบั	6	ของโลก	และ
ส่งออกเป็นอันดับ	 3	 ของโลก	 ซึ่ง	 95%	 ของไม้ท่ีใช้ผลิต
เฟอร์นิเจอร์มาจากป่าที่ได้รับใบอนุญาตให้สามารถตัดไม้ไป
ใช้ประโยชน์ได้	 การน�าไม้มาใช้ในการก่อสร้างอาคารบ้าน
เรือน	นอกจากจะใช้พลังงานน้อยกว่าการใช้วสัดกุ่อสร้างแบบ
เดิม	 เช่น	 ปูนซีเมนต์	 ยังสามารถช่วยดูดซับ	 CO2	 ได้ด้วย 
(ใช้ไม้	1	ตัน	ปล่อย	CO2	น้อยกว่าการใช้เทคโนโลยีแบบเดิม 
ถึง	 2	 ตัน)	 นอกจากนี้	 ไม้ยังช่วยรักษาอุณหภูมิภายในบ้าน
และช่วยลดการใช้พลงังานในบ้านได้อกีด้วย	การสร้างอาคาร 
บ้านเรือนจากไม้	จึงช่วยลดมลภาวะและลดขยะ	ส่วนเศษไม้
ยังสามารถน�ามา	Reuse	ได้ด้วย	รวมทั้งยังช่วยประหยัดน�้า	
เนือ่งจากบ้านไม้ไม่ต้องใช้น�า้ในการก่อสร้างเหมอืนบ้านทีท่�า
จากปูน	และที่ส�าคัญช่วยประหยัดเวลาเพราะบ้าน	1	หลังใช้
เวลาก่อสร้างประมาณ	3	เดือนเท่านั้น

Poland Pavilion
	 The	the	COP24	host	country	chose	to	decorate	the	pavilion	
to	look	warm	with	woodwork	to	match	its	concept	that	the	use	
of	 wooden	 construction	 materials	 does	 contribute	 to	 CO2 
reduction.	
	 Poland	 is	 the	 world’s	 sixth	 largest	manufacturer	 of	 wood	
furniture	and	is	ranked	third	in	the	world	in	terms	of	wood	exports.	
	 About	95%	of	the	wood	it	uses	to	produce	furniture	comes	
from	planted	forests	where	trees	can	be	legally	cut	down.	
		 Poland’s	 logic	 behind	 such	 advocacy	 is	 thay	 it	 consumes 
less	energy	for	using	wood	in	building	houses	than	conventional	
building	materials	like	cement.	
	 It	 stated	 that	wood	could	also	absorb	CO2

 	 (using	one	 ton 
of	wood	 releases	 less	 CO2

 	 than	 using	 conventional	materials	
which	emit	two	tons	of	CO2

 ).	
	 Wood	helps	in	keeping	the	temperature	inside	the	house	and	
thus	reducing	energy	consumption.	
	 Building	wooden	houses	 helps	 reduce	pollution	 and	 trash,	
while	wood	wastes	are	reusable.	
	 Building	 houses	 with	 wood	 saves	 water	 as	 well	 because 
water	is	not	required	in	the	process	of	construction	like	a	home	
built	with	cement.	
	 More	importantly,	it	saves	time	as	it	takes	only	about	three	
months	to	finish	a	wooden	house.	

โปแลนด์ เน้นการใช้ไม้จากป่าที่ได้รับใบอนุญาต 
แทนการก่อสร้างด้วยวัสดุแบบเดิม ๆ เพื่อช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม

Poland focuses on the use of wood from planted forests in lieu of 
traditional materials for house building to help protect the environment.
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Poland Pavilion 
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เรือน	นอกจากจะใช้พลังงานน้อยกว่าการใช้วสัดกุ่อสร้างแบบ
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Poland Pavilion
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of	 wooden	 construction	 materials	 does	 contribute	 to	 CO2 
reduction.	
	 Poland	 is	 the	 world’s	 sixth	 largest	manufacturer	 of	 wood	
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water	is	not	required	in	the	process	of	construction	like	a	home	
built	with	cement.	
	 More	importantly,	it	saves	time	as	it	takes	only	about	three	
months	to	finish	a	wooden	house.	

โปแลนด์ เน้นการใช้ไม้จากป่าที่ได้รับใบอนุญาต 
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Poland focuses on the use of wood from planted forests in lieu of 
traditional materials for house building to help protect the environment.
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Korea Pavilion 
 นาํเสนอผลงานของรฐับาลเกาหลใีตทีต่ัง้มัน่ในการลดกาซ
เรือนกระจกอยางจริงจัง โดยตั้งเปาลดใหได 37% ภายในป 
2030 ซึ่ง 32.5% เกิดจากการลดของภาคสวนตาง ๆ ใน
ประเทศ และอีก 4.5% จะมาจากโครงการความรวมมือทวิภาคี
และการปลูกปาเพือ่ชวยดดูซบักาซคารบอนไดออกไซด รฐับาล
เกาหลใีตจะใหการสนบัสนนุเพ่ิมเตมิกบัภาคอุตสาหกรรมและ
ภาคอื่น ๆ เพื่อเพิ่มสัดสวนพลังงานหมุนเวียน เพิ่มการใช
พลังงานอยางมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนเทคโนโลยีที่
ทนัสมยัในการลดกาซเรอืนกระจก ทกุ ๆ  ภาคสวนจะไดรบัการ
สนับสนุนกลไกการตลาดในการลดกาซเรือนกระจก หรือการ
ซื้อสิทธ์ิการปลอยจากตลาดคารบอน นอกจากน้ีรัฐบาล
เกาหลีใตยังใหความสําคัญกับบทบาทของรัฐบาลทองถ่ินและ
ประชาชน ดวยการจัดทํา Green Card ซึ่งเปนบัตรเครดิต/
เดบิตที่เพิ่มคะแนนพิเศษใหกับกิจกรรมคารบอนตํ่า เชน การ
ใชรถสาธารณะ หรือการบริโภคผลิตภัณฑทองถิ่น เปนตน
ซึ่งปจจุบันไดมีผู ใชบัตรดังกลาวแลวประมาณ 17 ลานใบ
นับวาเปนการสรางแรงจูงใจใหกับประชาชนในการรวมลด
กาซเรือนกระจกในชีวิตประจําวัน

 สาํหรบั Thailand Pavilion มีการนาํเสนอโครงการทีช่วยลดกาซเรอืนกระจกของหนวยงาน
ตาง ๆ โดย กฟผ. ไดนําเสนอผลสําเร็จของโครงการหองเรียนสีเขียว ที่ชวยลดการปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซดลงไดถึง  4.7 ลานกิโลกรัมคารบอนไดออกไซด ผานเวทีเสวนาภายใตหัวขอ 
“Green Learning Room Project: Sustainable Energy and Environmental Conservation 
Awareness in Thailand” โดยมีผูแทนจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน
(สพฐ.) และผูแทนจากองคการบรหิารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) (อบก.) รวมเสวนา

Korea Pavilion
 I t  Showed South Korean 
government’s commitment to 
cutback  g reenhouse gases , 
targeting an overall 37% reduction 
by 2030 with 32.5% of which from 
various sectors in the country and 
4.5% coming f rom bi lateral 
cooperations and reforestation 
projects to help absorb carbon 
dioxide. 
 The South Korean government 
will provide additional support to 
industry and other sectors to 
inc rease the proport ion of 
renewable energy, promoting 
efcient energy consumption and 
supporting modern technology to 
reduce greenhouse gas emission. 

 Thailand Pavilion presented greenhouse
gas  emiss ion  reduct ion  p ro jec t s 
undertaken by various agencies.
 EGAT, in particular, showcased the
success of Green Learning Room Project: 
Sustainable Energy and Environmental 
Conservation Awareness in Thailand that 
helps reduce carbon dioxide emissions 
by up to 4.7 million kilograms.
 The success was presented under the 
topic through a discussion forum taken 
part by representatives from Ofce of the 
Basic Education Commission (OBEC) and 
representatives from the Greenhouse Gas 
Management Organization (TGO).

 Every sector will be supported 
by employing a market mechanism 
for greenhouse gas reduction or 
carbon credits trading. 
 Furthermore, the South Korean 
government also emphasises the 
role of local governments and 
people by creating a Green Card 
with credit and debit functions 
that add extra points to low-
carbon activities, such as using 
public transportation or consuming 
local products, etc. 
 At present, there are about 17 
million holders of such cards 
which provide incentives for 
people to contribute to reducing 
greenhouse gases in their daily 
lives. 

เวทีเสวนา“Green Learning Room Project: Sustainable Energy 
and Environmental Conservation Awareness in Thailand”

Lively discussion on “Green Learning Room Project: Sustainable 
Energy and Environmental Conservation Awareness in Thailand”
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Green Classroom Project 
 It is a collaboration between EGAT 
and OBEC to encourage youth to learn 
to appreciate the value of energy usage 
and to protect the environment through 
a teaching process in the green classroom 
since 1998. 
   Energy-saving equipment, energy-
saving building and energy-saving habits 
in the green classroom have evolved to 
extend to outside classroom activities 
to become a Green School to create a 
network of energy conservation in the 
community. 
 That leads the way to a low carbon 
school project to motivate the creation 
of a society that sees the value of energy 
and environmental conservation. 
 The 20-year effort of the Green 
Classroom project has helped reduce 
the  e lec t r i c i t y  consumpt ion  o f 
participating schools and communities 
by more than 8,876,000 kilowatt hours, 
which translates into more than 
4,790,000  kilograms of carbon dioxide 
emission, and a total saving of 41.22 
million baht in electricity bills.
 We can say that the “Green Classroom 
Project” forum has received considerable 
attention, probably it targets youth, and 
whether they will grow up to be quality 
citizens to take care of this world will 
depend on how we cast them today. 
 Capp ing  the wor ld’s  average 
temperature at not rising by more than 
2 degrees Celsius is considered a 
common goal of this world.  
 Technology and innovations that 
each country presented partly reect 
the serious attempt to tackle the global 
warming problems that nobody can 
ignore anymore. 
 We then have to ask ourselves, “have 
we consumed less resource today to be 
part of the mission to take care of this 
world yet?” 

â¤Ã§¡ÒÃËŒÍ§àÃÕÂ¹ÊÕà¢ÕÂÇ
 เปนความรวมมอืระหวาง กฟผ. และ สพฐ. 
สงเสรมิใหเยาวชนรูจกัใชพลงังานอยางรูคณุคา
และรักษาสิ่งแวดลอม ผานกระบวนการเรียน
การสอนในหองเรียนสีเขยีว ตัง้แตป พ.ศ.2541 
จากจุดเริ่มตน กลยุทธ 3 อ. ไดแก อุปกรณ
ประหยัดพลังงาน อาคารประหยัดพลังงาน
และอุปนิสัยประหยัดพลังงานในหองเรียน
สเีขียว ตอยอดไปสูกจิกรรมนอกหองเรียนและ
พฒันาไปสู โรงเรียนสีเขยีว เพือ่สรางเครือขาย
รกัษพลังงาน เปนตนแบบและเปนแหลงเรยีนรู
ดานการอนรุกัษพลงังานและสิง่แวดลอมใหกบั
ชมุชน จนนาํไปสูโครงการโรงเรยีนคารบอนตํา่ 
และโรงเรียนคารบอนตํ่าสูชุมชน เพื่อสราง
แรงจูงใจ สรางสังคมท่ีเห็นคุณคาของการ
อนรุกัษพลงังานและสิง่แวดลอมจนประสบผล
สําเร็จ ความพยายาม 20 ป ของโครงการ
หองเรียนสีเขียว วันน้ี ชวยใหการใชพลังงาน
ของโรงเรียนและชุมชนท่ีรวมกิจกรรมลดลง
กวา 8,876,000 กิโลวัตตชั่วโมง ลดปริมาณ

การปลอยกาซคารบอนไดออกไซด (CO2)
ลงไดกวา 4,790,000 กิโลกรัมคารบอน
ไดออกไซด และลดคาไฟฟาโดยรวมลดลงไดกวา
41,225,000 บาท
 ตองบอกวาเวทเีสวนา “โครงการหองเรยีน
สเีขยีว” ไดรบัความสนใจมากพอควร อาจดวย
เปนโครงการท่ีมีกลุ มเปาหมายคือเยาวชน
ซึ่งเขาเหลานี้จะเติบโตขึ้นเปนพลเมืองที่มี
คุณภาพเพื่อมาดูแลโลกใบนี้ไดดีเพียงใด ก็ขึ้น
อยูกับเราหลอหลอมเขาในวันนี้อยางไรนั่นเอง
 การควบคุมอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกไมให
เพิม่ขึน้เกิน 2 องศาเซลเซียส ถอืเปนเปาหมาย
สาํคัญรวมกันของโลกใบน้ี เทคโนโลยีตลอดจน
นวัตกรรมลํา้ ๆ  ทีแ่ตละประเทศนํามาอวด เปน
เพียงบางส วนที่สะท อนให  เ ห็นถึงความ
พยายาม เอาจรงิเอาจงักบัปญหาโลกรอนท่ีใคร
จะมัวทํานิ่งเฉยไมไดอีกตอไป 
 คงตองยอนถามตัวเองดูวา “วนัน้ี เราได
ลดการใชทรัพยากร เพื่อรวมเปนสวนหนึ่ง
ในการดูแลโลกใบนี้แลวหรือยัง”
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Green Classroom Project 
 It is a collaboration between EGAT 
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to appreciate the value of energy usage 
and to protect the environment through 
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จากจุดเริ่มตน กลยุทธ 3 อ. ไดแก อุปกรณ
ประหยัดพลังงาน อาคารประหยัดพลังงาน
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รายงานจากหนวยงานกํากับดูแลตลาด
พลังงานออสเตรเลีย (Austral ian 
Energy Market Operator-AEMO) 
ระบุวา รัฐวิกตอเรียตองพ่ึงพาพลังงาน
ไฟฟาจากรัฐออสเตรเลียใตเปนหลักใน
ชวงป 2560-2561 อันเนื่องมาจาก
การปดโรงไฟฟา Hazelwood ซึ่งเปน
โ ร ง ไ ฟฟ  า ถ  า น หิ น ขน า ด ใ หญ  ของ
วิกตอเรีย ซึ่งเหตุการณดังกลาวกอให
เกิดความเสี่ยงวาทั้งสองรัฐอาจเผชิญ
กับไฟฟาดับในฤดูรอนท่ีจะถึงนี้

Ê¶Ò¹¡ÒÃ³ �ÃÑ°ÇÔ¡μÍàÃÕÂ 
ËÅÑ§» �´âÃ§ä¿¿‡Ò¶‹Ò¹ËÔ¹

AEMO  มีมาตรการรองรับความ
เสี่ยงดังกลาว ดวยการสั่งการใหโรงไฟฟาดีเซลของ
รัฐออสเตรเลียใตที่สํารองไวในชวงเวลาฉุกเฉิน
เดินเคร่ือง และมีแผนจะสรางระบบสงเช่ือมโยง
ระหวางรัฐออสเตรเลียใตและนิวเซาทเวลสเพ่ิมข้ึน 
เพื่อชวยรักษาความเชื่อถือไดของระบบไฟฟา

ดานรัฐมนตรีวาการพลังงานและเหมืองของรัฐ
ออสเตรเลียใต นาย Dan van Holst Pellekaan 
ระบุดวยวา การจายเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนการ
ใชแบตเตอรี่รวมกับระบบผลิตไฟฟาจากเซลลแสง
อาทิตยบนหลังคาบาน จะเปนอีกมาตรการหนึ่งให
มีการนําพลังงานหมุนเวียนมาชวยเสริมการผลิต
ไฟฟาของรัฐออสเตรเลียใต
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The report from the Australian Energy 
Market Operator (AEMO) states that 
Victoria had to rely mainly on electricity 
from South Australia during 2017-2018 
due to the closure of the Hazelwood 
Power Station. Victoria’s large coal 
incident caused a risk that both states 
could face a power outage in the coming 
summer.

AEMO has measures to support such risks 
by dispatching. the South Australian diesel 
power plant reserved during the emergency.
There are plans to build a linkage system 
between South Australia and New South 
Wales to help maintain the reliability of 
the electrical system.
 South Australia’s Minister of Energy 
and Mines, Dan van Holst Pellekaan, 
stated that subsidies to support the use 
of batteries, in conjunction with the solar 
rooftop system, will be another measure 
to bring renewable energy to help 
strengthen South Australia’s electricity 
generation.Brisbane Industrial Area Fuel Storage
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รายงานจาก AEMO ยนืยนัด้วยว่า ออสเตรเลยีใต้ 
ยังเป็นรัฐที่มีค่าไฟสูงที่สุด และการเติบโตของ
พลงังานหมนุเวียนอย่างลมและแสงอาทิตย์ซ่ึงผลติ
ไฟฟ้าได้ปริมาณไม่แน่นอน จะยิ่งก่อให้เกิดความ
ท้าทายในการดูแลระบบไฟฟ้าให้มั่นคงมากขึ้น

เดิมทีรัฐออสเตรเลียใต้เคยเป็นผู้น�าเข้าไฟฟ้า
รายใหญ่จากรฐัวกิตอเรยี  แต่หลงัการปิดโรงไฟฟ้า
ถ่านหินขนาดใหญ่ Hazelwood ในวิกตอเรีย 
เมือ่ปี 2560 ส่งผลให้วิกตอเรยีผลติไฟฟ้าได้น้อยลง 
ร้อยละ 25 ประกอบกับความต้องการใช้ไฟฟ้า 
ในออสเตรเลียใต้คงที่ แต่ผลิตไฟฟ้าได้เพิ่มขึ้น 
ร ้อยละ 27 จึงท�าให้สามารถส่งไฟฟ้าไปให้ 
รัฐวิกตอเรียแก้ปัญหาความขาดแคลนได้

รายงานฉบับก่อนหน้าของ AEMO เตือนว่า 
ในฤดูร้อนที่จะถึงนี้ รัฐวิกตอเรียมีความเสี่ยงเกิด 
ไฟดับ 1 ใน 3 ส่วนออสเตรเลียใต้มีความเส่ียง 
1 ใน 10 ในเวลาต่อมา รายงานฉบับล่าสุดระบุว่า 
การขาดแคลนพลังงานไฟฟ้าในวิกตอเรียจะท�าให้
ความเสี่ยงไฟฟ้าดับในออสเตรเลียใต้สูงขึ้นด้วย 
และความเส่ียงท่ีไฟฟ้าจะดับจะเร่ิมสูงมากขึ้นนับ
ตั้งแต่ปี 2563 และจะทวีความรุนแรงขึ้นหากไม่มี
โรงไฟฟ้าใหม่

 South Australia is in the process of 
considering 56 new power plant projects, 
with more than 4 times the total current 
capacity of the state’s current generating 
capacity. With planned power projects of 
6 gas power plants together with solar 
power, hydropower, energy storage and 
wind power, there is no coal power plant 
project at all; therefore causing the need 
to build a stable electrical system with 
technology that can respond the dispatch 
of the power plant quickly. To support 
the change in the amount of electrical 
energy generated from renewable energy, 

there is a large battery storage installation 
at the Tesla Company near Jamestown, 
to help maintain the stability of the 
transmission system.
 The South Australian Minister of Energy 
and Mines encourages electricity users of 
residential types to install battery storage 
that will reduce electricity bills and 
maintain sufficient electricity to meet 
demand. If 40,000 sets of battery storage 
are installed, they will reduce the demand 
for electricity from the main system, 
resulting in lower cost of residential 
electricity in South Australia

ออสเตรเลยีใต้อยูใ่นช่วงการพจิารณา
โครงการโรงไฟฟ้าใหม่ 56 โครงการ โดย
มีก�าลังผลิตรวมมากกว่าก�าลังผลิตที่มีอยู่
ในปัจจุบันของรัฐกว่า 4 เท่า ซึ่งทั้งหมด
เป็นโรงไฟฟ้าก๊าซ 6 โรง ท่ีเหลือเป็น
พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานน�้า ระบบ
กกัเก็บพลงังานและพลงังานลม ทัง้นี ้ไม่มี
โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหนิเลย จึงเป็นเหตุ
ให้มีความจ�าเป็นต้องสร้างระบบไฟฟ้า 
ให้ม่ันคง โดยมีเทคโนโลยีท่ีสามารถ 
ตอบสนองให้มีการสั่งการเดินเครื่อง 
โรงไฟฟ้าได้รวดเร็ว เพื่อรองรับความ
เปลีย่นแปลงของปรมิาณพลงังานไฟฟ้าที่
ผลิตจากพลังงานหมุนเวียน ดังเช่นท่ีมี
การเลือกติดต้ังแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ 
ของบริษัทเทสลา ใกล้เมืองเจมส์ทาวน์ 
เพื่อช่วยรักษาความเสถียรของระบบส่ง

 ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการพลังงานและ
เหมอืงของรฐัออสเตรเลยีใต้ สนบัสนนุให้
ผู ้ ใช ้ไฟฟ้าประเภทท่ีอยู ่อาศัยติดต้ัง
แบตเตอรี่กักเก็บพลังงานเพื่อลดค่าไฟ
และรักษาปริมาณไฟฟ้าให้พอต่อความ
ต้องการ โดยหากมีการติดตั้งแบตเตอรี่
จ�านวน 40,000 ชุด จะช่วยลดความ
ต้องการใช้ไฟฟ้าจากระบบหลัก และเป็น
ผลให้ค่าใช้ไฟฟ้าประเภทท่ีอยู่อาศัยใน
ออสเตรเลียใต้ลดลงด้วย

 AEMO report confirms that South 
Australia is also the state with the 
highest electricity cost. With the 
growth of renewable energy, such as 
wind and solar, it generates uncertain 
amounts of electricity creating more 
challenges in the maintenance of the 
electrical system.
 Originally, South Australia was a 
major electr ic ity importer from 
Victoria. But after the closure of a large 
Hazelwood coal-fired power plant in 
Victoria in 2017, Victoria generated 
25% less electricity. The demand for 
electricity in South Australia remained 

stable. But its electricity generation 
has increased by 27 percent; thus 
allowing power to be delivered to 
Victoria to solve the problem of 
scarcity.
 AEMO’s previous report warned 
that in the coming summer Victoria has 
a 1 in 3 risk of power outage, while 
South Australia has a 1 in 10 risk. The 
latest report says power shortages in 
Victoria will also increase the risk of 
power outages in South Australia. The 
risk that the electricity will go out will 
start to increase in 2020 and will 
intensify if there is no new power plant.

ข้อมูลจาก Victoria now relying on SA for power as wind production rises and coal plants close
https://www.adelaidenow.com.au/news/south-australia/victoria-now-relying-on-sa-for-power-as-wind-

production-rises-and-coal-plants-close/news-story/bdd06cf1b584e1cf18f0d03994b679c7
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ทุก ๆ ชวงปลายฤดูหนาวที่กําลังจะผลัดเปล่ียนไปยังตนฤดูรอน มักจะ
มีความชื้นสัมพัทธในอากาศคอนขางสูง ปญหาการเกิดไฟวาบตามผิว
ฉนวนทางไฟฟา (Flash Over) ระหวางลูกถวยตามสายสงไฟฟาจึงมี
มากกวาปกติ เนื่องจากคราบเขมาฝุ นละอองที่เกาะอยูที่ลูกถวยสัมผัส
กับความชื้นสัมพัทธ ที่มีค  า สูงพอที่จ ะทํ า ให กลายเป นตัวนํ า ไฟฟา ได 
การเกิด Flash Over ของกําลังไฟฟาบนผิวของลูกถวย จึงเปนที่มา
ของความผิดพรองในระบบไฟฟา (Transient Faults)

ÃÐººà½‡ÒÃÐÇÑ§¤ÇÒÁª×é¹
ºÃÔàÇ³ÍØ»¡Ã³ �ã¹ÃÐººÊ‹§
ÊØ´ÂÍ´ÊÔè§»ÃÐ´ÔÉ° �·Õèª‹ÇÂ»‡Í§¡Ñ¹ Flash Over 

àÃ×èÍ§: ชอผกา แกวเขียน / Chorphaka Kaewkhien
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 The season change from the period of late 
winter to early summer usually comes with high 
relative humidity. 

That condition causes excessive “Flash Over” 
on the surface of insulators on the transmission 
lines. 

That is because the soot and dust that covers 
the insulators is exposed to a relative humidity 
that is high enough to become an electrical 
conductor. 

The Flash Over creates electrical current on 
the surface of the insulator and results in 
Transient Faults in the electrical system. 

 Mr. Sompol Weerabunphan, Engineer Level 9;
Mr. Rattawit Putthiprasaksak, Engineer Level 7; Mr. Somkhan 
Phromsorn, Engineer Level 7; and members of the Control 
and Protection System Division and Information, and 
Technology Planning Division of Electricity Generating 
Authority of Thailand (EGAT) have envisioned those 
problems. 
 Solving these problems, they have come up with the 
Moisture Monitoring System in Transmission System 
Equipment to be installed along the high voltage 
transmission line in areas with various risks. 
 Those areas are those near the cement plants where 
rock blasting activities take place, or road construction
sites which are dusty with particulates covering the 
insulators’ surface to cause the Flash Over effect during 
the period of very high humidity. 
 Their creation has won a gold medal in the eld of 
innovation in the electrical industry and the IFIA Best 
Invention Medal, which is the ultimate recognition of all 
works submitted to the 10th International Exhibition of 
Inventions (IEI 2018) held in Foshan, China, on September 
13-15, 2018. 

นายสมพล วรีะดาํรงพันธุ วศิวกรระดับ 9 นายรัฐวชิญ พฒุพิฒันาศักดิ์
วิศวกรระดับ 7 นายสมคะเน พรหมศร วิศวกรระดับ 7 และคณะจากฝาย
ระบบควบคุมและปองกัน พรอมดวยฝายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ไดเล็งเห็นถึงปญหาดังกลาว
จึงคิดคนระบบเฝาระวังความชื้นบริเวณอุปกรณในระบบสง (Moisture 
Monitoring System in Transmission System Equipment) เพื่อ
ใชติดตั้งตามแนวสายสงไฟฟาแรงสูงในบริเวณที่มีความเสี่ยงตาง ๆ เชน 
บริเวณที่ใกลโรงงานปูนซีเมนต ที่มีการระเบิดหิน หรือบริเวณที่มีการ
กอสรางถนน ซึ่งมีฝุนละอองมาก และจับเคลือบผิวลูกถวยอยู สงผลให
กลายเปนตัวนําไฟฟา ซึ่งเปนตนเหตุของการเกิด Flash Over ที่ลูกถวยใน
ชวงเวลาที่มีความชื้นสงูมาก และลาสุดผลงานนี้ก็ไดควาเหรียญทอง สาขา
นวัตกรรมในอุตสาหกรรมไฟฟา และรางวัล IFIA Best Invention Medal 
ซึ่งเปนสุดยอดส่ิงประดิษฐที่ดีที่สุดของผลงานท่ีสงเขาประกวดท้ังหมด
ภายในงาน จากการประกวดจัดแสดงผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ และ
นวัตกรรม ในเวทีนานาชาติ 10th International Exhibition of 
Inventions (IEI 2018) ณ เมืองฝอซาน สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 
13 – 15 กันยายน 2561 ดวย 
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ทีมนักประดิษฐทั้ง 3 ทาน และคณะไดเลาวา 
กอนทีจ่ะมรีะบบเฝาระวงัความช้ืนบรเิวณอปุกรณ
ในระบบสงนี้ มีแนวทางการแกไขเหตุการณที่
เกิดข้ึน โดยการเปล่ียนลูกถวยเปนชนิด Fog 
Type ซึ่งเปนลูกถวยชนิดที่มีความยาวมากขึ้น
เพือ่ชวยลดปญหาการเกดิ Flash Over นอกจากน้ี
ชางสายจะตองลงพืน้ทีแ่นวสายสงไฟฟาแรงสงูเพือ่
ตรวจฝุนบริเวณลูกถวยในบริเวณท่ีมักเกิดปญหา 
และหากมีฝุนในปริมาณมากก็จะตองทําการฉีด
ลางทําความสะอาดลูกถวย เพ่ือปองกันการเกิด
Flash Over ซึง่เปนเหตใุหไฟดบัได แตเมือ่ระบบน้ี
ถูกคิดคนขึ้นมาและไดทําการทดลองใชงานแลว
ก็พบวา สามารถเสริมความมั่นคงทางพลังงาน
ไฟฟาไดเปนอยางดี ซึ่งระบบน้ีประกอบดวยชุด
อปุกรณตรวจวัดทีม่ลีกัษณะเปนกลอง ถกูตดิตัง้ไว
บริเวณเสาสงไฟฟา ทําหนาที่ในการวัดและสง
ขอมูลความช้ืนในบริเวณน้ันเพ่ือนําไปวิเคราะห
และประมวลผลดวยอลักอรทิมึสาํหรบัประเมนิคา
ความชื้นตามเกณฑที่กําหนดไว แลวทําการแสดง
ผลในรปูแบบกราฟ (Visualize Display) ตาํแหนง
จุดวัดบนแผนท่ี Arc GIS และแจงเตือนผลการ
ทํานายตามระดับความรุนแรง เพื่อชวยตัดสินใจ
ในการดําเนินการปองกันการเกิด Flash Over 
ตามระดับปริมาณความชื้นที่เกิดขึ้นได โดยจะ
แสดงผลบนเว็บไซต http://tstele.egat.co.th 
(เว็บไซตภายใน กฟผ.) ซึ่งวิธีการแจงเตือนจะ
ประกอบไปดวย 3 ระดับ ไดแก 1. เฝาระวัง คือ 
ระดับความชื้นที่ไมรุนแรง 2. Off Re-closer คือ 
ระดับความชื้นที่รุนแรงขึ้น มีการปดอุปกรณ
Re-closer ลงชั่วขณะ และหากระบบเคลียรได
จะดึงเบรกเกอรขึ้นตามปกติ และ 3. ปลดสายสง 
คือ ระดับความช้ืนที่รุนแรง มีการปลดสายสงใน
ขณะน้ัน และใชสายสงจากจุดอ่ืนเพื่อจายไฟฟา
แทน 

 The three inventors and the team 
said that before this moisture monitoring 
system came into existence, the solution 
to the problems was to replace the 
insulators with the “Fog Type” which is 
longer in shape. 
 Furthermore,  i t  requi red l ine 
technicians to check dust accumulation 
on insulators on high voltage trans-
mission lines in problematic areas. 
 If there was a large number of dust
deposits, the insulators had to be sprayed
for cleaning to prevent the occurrence of
FlashOver which causes power to go out. 
 However, when this system was 
invented and tested, it was found that 
the electrical power system could be 
enhanced very well. 
 This system consists of a set of 
measuring devices contained in a box 
installed in the electrical transmission 
pole. 
 Those devices measure and transmit 
moisture data in that particular area for 

analysis and processing with algorithms 
based on specied criteria. 
 The results are displayed in graphs 
with measuring position on the Arc GIS 
map shown. 
 They also send out alerts on forecasts
based on the severity levels to help 
decide the prevention of Flash Over
occurrences. 
 These results are displayed on the 
website http://tstele.egat.co.th (EGAT’s 
internal website). 
 There are three levels of alert, i.e., 
1) Surveillance for a mild moisture level, 
2) Off Re-closer for more severe
mo i s tu re  leve l  w i th  tempora ry 
equipment shutdown and breakers 
switched back on when the system is 
c leared ,  and 3 )  D i sconnect  the 
Transmission Line for the most severe 
moisture level with the transmission line 
in the specic area is released, and 
transmission lines from another point 
are used instead. 
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ปจจุบัน กฟผ. ไดดําเนินการติดตั้งระบบเฝาระวังความชื้น
บริเวณอุปกรณในระบบสงเปนโครงการนํารองใน 3 สถานี ซึ่งอยู
ในพื้นที่บางปะอิน กําแพงแสน และไทรนอย และจะดําเนินการ
ติดตั้งเพิ่มอีก 5 สถานีที่มีฝุนจํานวนมาก ตามคําแนะนําจากฝาย
ปฏิบัติการภาคกลาง ณ บริเวณสายสงขนาด 500 kV ไทรนอย 
– ตาคลี วงจร 2 และจอมบึง – ไทรนอย วงจร 3 ซึ่งอยูในบริเวณ
จังหวัดอยุธยา นครปฐม ปทุมธานี และนนทบุรี

สําหรับองคความรูดานเทคโนโลยีและเทคนิคในการคิดคน
ระบบเฝาระวงัความชืน้บรเิวณอปุกรณในระบบสงน้ัน สามารถนาํ
ไปประยกุตตอเพือ่สรางนวัตกรรมอืน่ ๆ  ไดอกีมากมาย อาทิ ระบบ
เฝาระวังการโนมเอียงของเสาโครงเหล็กเสาสงไฟฟาแรงสงู ซึ่งจะ
คอยตรวจจับความโนมเอียงของเสาในจุดเส่ียงแลวสงไปยังฐาน
ขอมูลสวนกลาง รวมถึงระบบโทรมาตรตาง ๆ เชน โทรมาตร
ลุมนํ้า ที่จะคอยแจงเตือนปริมาณนํ้าตามเขื่อนตาง ๆ ใหไดทราบ
เพื่อเฝาระวังอุกทกภัยท่ีอาจจะเกิดขึ้น ซึ่งสิ่งเหลานี้นับเปน
ประโยชนตอ กฟผ. ทีจ่ะชวยเพิม่ประสทิธภิาพการทํางาน รวมถงึ
สรางโอกาสในการพัฒนาธุรกิจดานพลังงานไฟฟาใหเกิดความ
เชื่อถือและไววางใจจากหนวยงานตาง ๆ และประชาชนอีกดวย

 EGAT has so far installed the moisture monitoring systems in the 
transmission system as a pilot project at three stations located in Bang 
Pa-in, Kamphaeng Saen and Sai Noi areas. 
 Five more stations in very dusty areas will be equipped with the 
system as per recommendations from the Central Region Operation 
Division. 
 They are at the locations of transmission line 500-kV Sai Noi-Takhli 
Circuit 2 and Chom Bueng-Sai Noi Circuit 3, situated in Ayutthaya, 
Nakhon Pathom, Pathum Thani and Nonthaburi. 
 The knowledge of technology and techniques for the development 
of moisture monitoring systems in the transmission system can be 
applied to create many other innovations, such as the inclination 
surveillance system of steel pylons of the high voltage transmission. 
 It will detect the inclination of the pole at the risky points and 
then transmit the information to the central database and various 
telemetry systems including the river basin telemetry which serves
to alert the water volumes at dams and ood. 
 All of these are benecial for EGAT in boosting work efciency as 
well as creating opportunities for business development in the electric 
power sector while earning trusts from various agencies and the
public as well. 
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หากลองนับนิ้วไลดู ชีวิตเราอาจจะของเกี่ยว
กับสตารตอัพแคไมกี่เจาเทานั้น ที่เราไดใชบริการ
จริง ๆ และเปนประจํา ซึ่งในโลกที่ขับเคลื่อนดวย
เทคโนโลยยีคุปจจุบนั คงไมแปลกทีจ่ะมสีตารตอัพ
กวาแสน ๆ รายพยายามตั้งไขในแตละป บางเจา
ก็ไดไปตอ บางเจาก็เจงไมเปนทา แตที่แน ๆ นอย
เปอรเซ็นตนักที่จะกาวขึ้นมาประสบความสําเร็จ
ระดับ ‘ยูนิคอรน’ มีมูลคากิจการนับพันลานและ
ไดรับการยอมรับกวางขวาง 

สิง่ทีท่าํใหสตารตอพัดงึดดูในการลงทุน คงจะ
เปนเพราะมันเปนวิธีที่หาก ‘ปง’ ก็จะสามารถ
สรางกําไรไดมหาศาลในระยะอันสั้น เปนการ
ดําเนินธุรกิจที่เรียกไดวาหักลางการลงทุนกิจการ
แบบดั้งเดิมสิ้นเชิง ดังนั้นดวยความดุเดือดของ
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ที่จะทําใหมีโอกาสประสบความสําเร็จมากกวา
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But if we started counting, our 
lives may only involve just a few 
startups which provide the services 
we use regularly.

In the world driven by modern 
technology, it should not come as a 
surprise to see hundreds of thousands 
of startups emerging every year trying 
to establish a presence. Some of 
them thrive, and some fail miserably. 
What is certain is that only a small 
percentage of them have made it to 
the “Unicorn,” a status connotes 
business transaction worth billions 

Startup
Trend
In The 4.0 Era

of baht and is widely recognized.  
What makes the startups an attractive 
investment is if its business model 
proved to be a “bang,” substantial 
prot can be made quickly.

Startups completely re-dene 
the conventional businesses we 
knew, characterized by intense 
competition but offering opportunities 
for great rewards.

The  Fo rbes  magaz ine  has 
interestingly come out with three 
trends in startups which are more 
likely to succeed than others.
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‘สะดวกสบาย’ 
คือหัวใจของสตารตอัพ

อีกหนึ่งเทรนดที่คาดการณวาจะเปน
โอกาสสําหรับผู พัฒนาสตารตอัพ นั่นคือ
บรกิารเพือ่อาํนวยความสะดวกแกผูคนมากขึน้
แตการจดัสงแคอาหารหรอืกาแฟอาจจะธรรมดา
เกินไป ตอนน้ีจึงเร่ิมมีเทรนดสตารตอัพ
ที่บริการความสะดวกดานอ่ืน ไมวาจะเปน
เดลเิวอรีการทําสปา ทาํผม ทาํเล็บไปเสิรฟถงึ
หนาบาน ตลอดจนสตารตอัพดานการแพทย 
ที่เปนแพลตฟอรมที่ใหคุณไดพูดคุยกับหมอ
ผานวิดีโอคอล ในวันที่คุณปวยแตอาจจะ
เหน่ือยเกินกวาไปโรงพยาบาล เช่ือเถอะวา
เทรนดนี้มาแรงแนนอน

Convenience is a key
 Another key factor to ensure 
success for startups evolves greater 
convenience.

Delivery of food or coffee may be 
too basic with deliveries; nowadays 
they have become complex to cover 
the likes of spa treatment, hairdressing, 
and manicur.

Certain medical startups have put 
in place a platform that allows you 
to talk to a doctor via video call on 
the day you are too sick and tired to 
go to the hospital. This trend is for 
sure coming strongly.

ยิ่งรูจักผูบริโภคมากเทาไหร
ยิ่งมีโอกาสมาก

ด วยป จจุบันมีสตาร ตอัพเ กิดขึ้น
มากมาย แตวธิไีหนกันท่ีจะทาํใหสตารตอพั
ของเราโดดเดนกวาคนอ่ืน? การทําความรูจกั
ลกูคาของตัวเองเพ่ือเสนอขายไดตรงใจ ถอื
เปนหนึ่งในทางออกที่ฟอรบสเสนอ

ขอเสนอคือ บรรดาผูพัฒนาสตารตอัพ
ควรเริม่หันมาสนใจ ‘Big Data’ ใหมากขึน้ 
Big Data คอืสถติ ิหรอืขอมลูพฤตกิรรมของ
ผูบริโภค หลาย ๆ สตารตอัพอาจจะเริ่ม
สราง Big Data ของตัวเอง จากการให
ผูบริโภคทําแบบสอบถามสั้น ๆ 3-5 ขอ  
และใหของรางวัลเล็กนอยตอบแทน เพ่ือให
รูจกัพฤติกรรมการบริโภคแตละบคุคลดีขึน้ 
เมื่อไดขอมูลดังกลาวมาแลว อาจเพิ่มเติม
ความประทับใจของผูบริโภค ในวันสําคัญ
ของผูบริโภค เชน วันเกิด ทางบริษัทอาจ
จะสงของขวญัชิน้เลก็ ๆ  ให เพือ่สรางความ
ประทับใจ

The more you know about consumers, 
the better chance of success

With so many startups appearing 
these days, how do we make our 
startups stand out from others?  Indeed, 
getting to know your customers by 
offering them the product they want 
is a key, according to Forbes.

 Fo rbe s  advoca te s  s t a r t up 
developers to focus on “Big Data,” 
referring to statistics and information 
of consumers’ behaviors. Startups may 
begin to create their own Big Data by 
asking consumers to answer a set of 
3-5 short questions in a questionnaire 
in return for a small gift in order to get 
a feel of their consumption behavior. 
Once such information has been 
obtained, startups may instill a good 
impression among consumers on their 
important days by, for instance, send 
small birthday gifts.
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ซื้อขายออนไลนแบบ P2P
มารเก็ตเพลส

ชองทางการขายออนไลนยงัเปนเรือ่งทีฮ่ติ
อยู แตปจจุบันไมใชการขายแบบรานคาปลีก
และลกูคาอกีตอไปแลว แตหลายแอปพลเิคชัน
เสนอพ้ืนที่ใหทุกคนสามารถเขามามีสวนรวม 
เป นท้ังคนขายและเปนลูกค าได ในเวลา
เดียวกัน

หลาย ๆ แอปฯ ชอปปงออนไลนตอนน้ี
ยังไมเปนการขายแบบ P2P (Peer-to-Peer) 
ลวน ๆ เพราะยังมีช็อปแบรนดตาง ๆ เขามา
เปนผูขายรวมดวย แตในอนาคตนาจะไดเห็น
แอปฯ ทีเ่ปดใหมกีารขายแบบบุคคลตอบคุคล
ลวน ๆ มากขึ้น เพราะปจจุบันลูกคาเลือกซื้อ
สินค าหรือบริการจากรีวิวมากที่สุด ซึ่ ง
มารเก็ตเพลสแบบ P2P นาจะเปนทางเลือก
ที่ทําใหลูกคาสามารถคนหาสินคาและบริการ
ไดอยางตรงใจมากที่สุด

ยอนกลบัมาทีป่ระเทศไทย ความนาสนใจ
คอื แมประเทศไทยจะเปนประเทศท่ีประชากร
ใชเวลาบนหนาจอสมารทโฟนอนัดบัตน ๆ  ของ
โลก แตยงันอยมากท่ีสตารตอัพไทยจะสามารถ
เขามามีบทบาทสําคัญ ถาลองไลนิ้วดูหลาย ๆ 
แอปพลิเคชัน เว็บไซต หรือแพลตฟอรมที่เรา
ใชงาน สวนใหญจะเปนสตารตอัพตางชาติท่ี
เขามาลงทนุในประเทศไทย ทัง้ ๆ  ทีป่ระเทศไทย
มีเงินทุนสําหรับตลาดสตารตอัพ ที่นักลงทุน
พรอมจะลงทุนอยูเยอะมาก

P2P

ขณะที่มีการคาดการณตลาดสตาร ตอัพ
ประเทศไทยเมื่อกลางปที่แลว โดยธนาคารแหง
ประเทศไทยวา ในอกี 20 ปขางหนา สตารตอัพจะ
สามารถชวยจีดีพีประเทศท้ังทางตรงทางออมได 
1.5 เปอรเซ็นต หากระบบนิเวศสตารตอัพไทยมี
ความพรอม 

ตลาดสตารตอัพไทย ยังมีพื้นที่การลงทุน
อีกมาก หากลองสกัดเทรนดนาสนใจสําหรับ
สตารตอัพไทยก็นาจะมีหลากหลาย เพราะเม่ือ
สตารตอพัคอืธรุกจิรปูแบบใหมทีมุ่งแกไขปญหาทีม่ี
อยูดวยเทคโนโลยี กค็งตองยอมรับวาประเทศไทย
มปีญหารอแกไขมากมาย ไมวาจะเปนดาน ‘ตลาด
สุขภาพ’ เนื่องจากประเทศไทยกําลังเขาสูสังคม
ผูสูงวัย 

‘สตารตอัพดานโลจสิติกส’ ทีเ่ขามาชวยแกไข
ปญหาการจราจรในประเทศ ทําใหการเคลื่อนที่
จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดสะดวกสบายมากขึ้น

‘สตารตอัพหุนยนต’ ที่เขามาชวยทุนแรงใน
อุตสาหกรรมการผลิตโรงงาน เนื่องจากปจจุบัน
ไทยเริม่เขาสูภาวะขาดแคลนแรงงานมากขึน้เรือ่ย ๆ

‘สตารตอัพดานอี-คอมเมิรซ’ หรือการคา
ออนไลนเองก็ยังมีชองทาง เนื่องจากการคา
ออนไลนปจจุบันคิดเปนราว 1 เปอรเซ็นตของ
การคาปลีกทั้งหมดเทานั้น นั่นหมายความถึง
โอกาสท่ียังมีอีกมาก

‘สตาร ตอัพด านพลังงานสะอาดหรือ              
สิ่งแวดลอม’ เนื่องจากปจจุบันไทยเผชิญหนา
ปญหามลภาวะอยางหนัก โดยเฉพาะในปนี้ที่ฝุน
ควันเมืองกรุงมากมายจนนากลัว ในตางประเทศ 
สตารตอัพพลงังานสะอาดหลายเจา ประสบความ
สําเร็จอยางกวางขวาง เชน ‘Choose Energy’ 
ทีช่วยใหผูคนสามารถเทยีบมลูคาทีต่องจายในการ
ใช พลังงานแต ละประเภทได อย างง ายดาย 
‘Plenty’ สตารตอัพที่วางระบบการปลูกผักใน
อาคารเมืองใหญ และจัดการไปสูปลายนํ้า หรือ
การนําผักเหลานั้นไปวางขายในรานคาปลีกใน
ชุมชน เพื่อใหคนเมืองไดรับประทานผักราคา
ประหยัดอยางสะดวกสบาย

แมแตนักลงทุนตางชาติ ยังบอกเลยวาตลาด   
สตารตอพัไทยยงัมพีืน้ทีแ่ละศกัยภาพใหพฒันาอกี
มาก อยางไรก็ตาม ขอจํากัดและความทาทาย
สาํคญัของสตารตอพัประเทศไทย ทีต่องตีโจทยให
แตกกค็อื ขอจาํกดัดานแรงงาน ทีต่องเรงแกไขและ
สรางคนคณุภาพมารองรบัธรุกจิสตารตอพัมากขึน้ 
ปจจบุนัไทยขาดแคลนวศิวกรดานซอฟตแวร และ
ผูเกี่ยวของในแวดวงเทคโนโลยีจํานวนมาก   
 หากปญหานี้แกได แนนอนวาไทยนาจะขึ้น
เปนฮับสตารตอัพของประเทศรอบ ๆ เราน้ี
ไดไมยากเลย
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Online Trading on P2P 
Market Place

Online sales channels remain 
popular, but they no longer conned 
to retail store-to-customer ow. 
Today many apps offer a ground for 
both buyers and sellers to trade.

Many online shopping apps have 
yet to introduce a pure P2P (Peer-to-
Peer) trading because various brands 
are still being sold on these platforms 
as well. But that will change in the 
future as more dedicated person-to-
person apps go into service. Driving 
such trend is the strong tendency of 
consumers basing their purchase 
decision of goods and services mostly 
on reviews.

The P2P market place is probably 
the best way for customers to look 
for products and services most appeal 
to them. Interestingly, though Thailand
ranks high in global scale for its 
population spending most of its time 
on smart phones, very few Thai 
startups manage to exploit the 
opportunities. At a closer look, we can 
see most of the apps, websites and 
platforms in use today are foreign 
startups which set up branches in 
Thailand; though there is funding 

available locally to support home-
grown start-ups.

In its projection released in mid-
2018, the Bank of Thailand envisioned 
startups that would directly and 
indirectly contribute 1.5% to the 
Kingdom’s GDP over the next two 
decades,  prov ided the system 
supporting Thai startups fall into 
place.

 Vast investment opportunities
in Thai startups do exist ,  with
various forms and shapes which
can be developed based on the 
aforementioned trends.

Because startups are characterized 
by new business model which aims 
at solving existing problems with 
technology, there are considerable 
issues in Thailand which can be 
tackled by startup companies.

Thailand’s move into an aging 
society, health care issues and trafc 
congestion are among the areas where 
startups can come in and lend a hand.

Startup companies can play an 
important role through industrial 
r o b o t s  t o  h e l p  T h a i l a n d ’ s 
manufacturing industry to address
the growing labor shortage.

Startups in E-commerce sector still 
offer signicant opportunities as 

current online trade volume accounts 
for merely 1% of all retail sales only.

Clean energy and environment are 
other areas where startups can 
capitalize in on against the backdrop 
of critical pollution problems Thailand 
and the severe smog which blanketed 
Bangkok and adjoining provinces this 
year.

Numerous startups in clean energy 
are successful. For instance, the 
“Choose Energy” enables people to 
easily compare the costs of various 
forms of energy.

Meanwhile the “Plenty” startup 
lays down a system for growing 
vegetables in a large city building and 
bringing them to community stores 
for sales to consumers at reasonable 
prices conveniently.

Even foreign investors agree that 
there is a signicant potential and 
room for Thai startups to tap. However, 
the limitations and major challenges 
of Thai startups are facing and need 
to tackle are manpower issues. 
Software engineers and technology-
related personnel are inadequate.

Finding a solut ion to this 
problem would go a long way to 
elevate Thailand into a leading 
startup hub in this region.

  | 3 5



Online Trading on P2P 
Market Place

Online sales channels remain 
popular, but they no longer conned 
to retail store-to-customer ow. 
Today many apps offer a ground for 
both buyers and sellers to trade.

Many online shopping apps have 
yet to introduce a pure P2P (Peer-to-
Peer) trading because various brands 
are still being sold on these platforms 
as well. But that will change in the 
future as more dedicated person-to-
person apps go into service. Driving 
such trend is the strong tendency of 
consumers basing their purchase 
decision of goods and services mostly 
on reviews.

The P2P market place is probably 
the best way for customers to look 
for products and services most appeal 
to them. Interestingly, though Thailand
ranks high in global scale for its 
population spending most of its time 
on smart phones, very few Thai 
startups manage to exploit the 
opportunities. At a closer look, we can 
see most of the apps, websites and 
platforms in use today are foreign 
startups which set up branches in 
Thailand; though there is funding 

available locally to support home-
grown start-ups.

In its projection released in mid-
2018, the Bank of Thailand envisioned 
startups that would directly and 
indirectly contribute 1.5% to the 
Kingdom’s GDP over the next two 
decades,  prov ided the system 
supporting Thai startups fall into 
place.

 Vast investment opportunities
in Thai startups do exist ,  with
various forms and shapes which
can be developed based on the 
aforementioned trends.

Because startups are characterized 
by new business model which aims 
at solving existing problems with 
technology, there are considerable 
issues in Thailand which can be 
tackled by startup companies.

Thailand’s move into an aging 
society, health care issues and trafc 
congestion are among the areas where 
startups can come in and lend a hand.

Startup companies can play an 
important role through industrial 
r o b o t s  t o  h e l p  T h a i l a n d ’ s 
manufacturing industry to address
the growing labor shortage.

Startups in E-commerce sector still 
offer signicant opportunities as 

current online trade volume accounts 
for merely 1% of all retail sales only.

Clean energy and environment are 
other areas where startups can 
capitalize in on against the backdrop 
of critical pollution problems Thailand 
and the severe smog which blanketed 
Bangkok and adjoining provinces this 
year.

Numerous startups in clean energy 
are successful. For instance, the 
“Choose Energy” enables people to 
easily compare the costs of various 
forms of energy.

Meanwhile the “Plenty” startup 
lays down a system for growing 
vegetables in a large city building and 
bringing them to community stores 
for sales to consumers at reasonable 
prices conveniently.

Even foreign investors agree that 
there is a signicant potential and 
room for Thai startups to tap. However, 
the limitations and major challenges 
of Thai startups are facing and need 
to tackle are manpower issues. 
Software engineers and technology-
related personnel are inadequate.

Finding a solut ion to this 
problem would go a long way to 
elevate Thailand into a leading 
startup hub in this region.
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ฉลากประหยัดไฟฟ้า

รูปแบบใหม่ 
เพ่ือชีวิตที่ไฉไลกว่า!

New Version of 
Power Saving 
Label No. 5 
For a More 
Beautiful Life!

ทบทวนฉลากเบอร์ 5 ที่เราคุ้นเคย

เราเคยรู้จักหรือไม่ก็ผ่านตา “ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5” 
กนัมานานพอสมควร ในฐานะทีเ่ป็นสญัลกัษณ์ของการประหยดัไฟ 
ย้อนกลับไปเม่ือปี 2538 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
(กฟผ.) ได้เริ่มด�าเนินการรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนใช้ไฟฟ้า 
อย ่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ ภายใต ้ชื่ อ โครงการ 
“ฉลากประหยดัไฟฟ้าเบอร์ 5” ด้วยความตั้งใจหลักคือส่งเสริมให้
เกิดการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า และมีประสิทธิภาพ ด้วยการใช้
อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งจะช่วยลดการใช ้พลังงาน 
โดยรวมของชาติ และน�าไปสู่ความมุ่งหวังสูงสุดที่ต้องการให้
ประชาชนไทยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งปัจจุบันโครงการ 
“ฉลากประหยดัไฟฟ้าเบอร์ 5” ยังคงเดินหน้าต่อ ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า 
หลากหลายประเภทได้รับฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 และ 
วางจ�าหน่ายในท้องตลาดสร้างความเชื่อม่ันให้กับผู้บริโภค ดังนั้น 
การที่หลายคนต่างก็จดจ�าฉลากได้ว่า เป็นเสมือนเครื่องหมาย
รับรองในเรื่องประหยัดไฟนั้นจึงไม่ใช่เรื่องผิดนัก 

 Let’s stroll down memory lane for the Electricity 
Saving Label No.5 which we have been familiar with or 
at least came into sight for quite sometimes.

 The birth of Label No.5, for short, dates back to 1995 
when the Electricity Generating Authority of Thailand 
(EGAT) initiated a campaign to encourage people to use 
electricity economically and efficiently.

 The campaign, entitled “Electricity Saving Label No. 
5,” is primarily intended to promote the energy usage 
with value and effectiveness by using high-efficient 
apparatus to reduce the overall energy consumption of 
the nation while enhance people’s quality of life.

 The Label No.5 is not losing steam with a variety of 
electrical appliances having been certified for No.5 
rating and being on sale in the market with the trust of 
consumers.

  To say that many people remember the label as a 
certification mark on electricity saving is not wrong.

 Simply put electrical apparatus and electrical 
appliances, such as fans, refrigerators, and air conditioners 
with the Label No.5 attached on them consumes less 
power than those without it or those with label No. 1-4.

 Clearly less electricity consumption means lower 
electricity bills for households.

 In addition, the label also contains information about 
the energy efficiency and information of each electrical 
appliance.

 That means the label assists the selection of the 
most efficient and energy-saving electrical appliances

กล่าวง่าย ๆ คือ ผลิตภัณฑ์/อุปกรณ์ไฟฟ้า ท้ัง พัดลม 
ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ และอื่น ๆ ท่ีติด“ฉลากประหยัดไฟฟ้า
เบอร์ 5” ก�ากับอยู่ หมายถึงเครื่องใช้ไฟฟ้านั้น ๆ จะใช้ไฟน้อย
กว่าเครื่องท่ีไม่มีฉลาก หรือมีฉลากเบอร์  1- 4 ท่ีรองลงมา 
การใช้ไฟน้อยกว่าก็หมายถึงค่าไฟในระดับครัวเรือนถูกกว่า 
นั่นเอง นอกจากนั้นบนฉลากยังมีข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพ
การใช้พลังงานและข้อมูลของเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชิ้นได้  
กล่าวคือฉลากเป็นผู้ช่วยส�าคัญในการเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า 
ให้ได้มีประสิทธิภาพและประหยัดไฟสูงสุด

เบอร์ 5
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มุงพัฒนาฉลากใหมไมหยุดยั้ง
จากการที่ทั้งประชาชน กฟผ. และผูประกอบการเครื่องใชไฟฟานั้นได

ใหความสําคญักบัการสงเสริมการใชไฟฟาอยางมีประสิทธภิาพและสนับสนุน
การดําเนินโครงการ “ฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5” มาเปนเวลานาน
ตั้งแตป 2538 ผลปรากฏวา ประเทศไทยมีปริมาณกําลังไฟฟาลดลงถึง 
4,732.9 เมกะวัตต (MW) อีกทั้งมีปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดลดลงถึง 
16,208.3 พันตัน (ขอมูลเดือนมกราคม 2562) ซึ่งจะสงผลตออากาศที่เรา
ใชหายใจดวย อยางไรก็ตามเราจะหยุดเทานี้ไมได เพราะประเทศไทยนั้นยัง
คงมีความตองการใชไฟฟาสูงขึ้นอยางตอเนื่องในทุก ๆ ป เนื่องจากมีการ
เติบโตของเศรษฐกิจ การพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐาน และการพัฒนาดาน
คุณภาพชีวิตและสังคมโดยรวม ทําให กฟผ. ยังคงตองเดินหนาพัฒนาฉลาก
ประหยัดไฟฟาเบอร 5 ซึ่งเปนตัวชวยในการประหยัดไฟอยางตอเนื่อง และ
นําไปสูฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 รูปแบบใหม ในป 2562

กฟฝ. ไดดําเนินการปรับปรุงฉลากประหยัดไฟเบอร 5 อยางตอเน่ือง 
ตั้งแตเกณฑระดับประสิทธิภาพพลังงานไปจนถึงการสุ มซื้อสินคาที่ได
รับฉลากฯ ไปทดสอบ แตคร้ังน้ีเปนเสมือนการ “รีแบรนด” ครั้งใหญ
ที่มีการปรับมาตรฐานการประหยัดพลังงานที่สูงขึ้นกวาเดิม เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพของเครื่องใชไฟฟา ซึ่งการปรับโฉมฉลากประหยัดไฟฟา
เบอร 5 ใหมในครั้งนี้ สวนหน่ึงเปนผลจากการเพิ่มการแขงขันระหวาง
ผู ประกอบการท่ีจําเปนตองพัฒนาสินคาเพ่ือใหสามารถผานเขาเกณฑ
ที่ทาง กฟผ. ตั้งไวได เรียกไดวากวาจะออกมาเปนฉลากประหยัดไฟฟา
เบอร 5 บนเคร่ืองใชไฟฟาไดนั้น ผูผลิตตองผานกระบวนการตรวจสอบ
อันเขมขนและแมนยําจาก กฟผ. เสียกอน เพื่อที่วาทายที่สุดประชาชนจะ
เปนผูไดรับประโยชนไปเต็ม ๆ อยางสูงสุด เพราะมั่นใจไดวาเครื่องใชไฟฟา
ที่ซื้อไปนั้น จะชวยประหยัดคาไฟไดจริง ๆ
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Label Evolution
With the public, EGAT and the electrical appliance 

manufacturers have supported the efcient use of 
electricity and the Label No.5 campaign since 1995,
and an impressive result is achieved.

As of January 2019, Thailand has been able to reduce
electricity generation capacity by 4,732.9 megawatts (MW) 
and carbon dioxide emission by 16,208,300 tons.

However, Thailand’s power demand continues to 
grow every year due to economic growth, the development 
of basic infrastructure and attempts to raise the quality 
of life and the society as a whole.

This calls upon EGAT to continue to drive the
Label No.5 mission to curtail the rising consumption
by introducing the new version of the label this year.

EGAT has been continuously updating the Label No.5, 
including the criteria of power consumption of appliance 
for labeling and random inspection of labeled products.

But this time around, EGAT has taken steps to what 
is tantamount to major “rebranding” of the campaign 
with higher energy saving standards in order to increase
the efcency of appliances. 

The new Label No.5 is partly driven by increasing 
competition among manufacturers to develop products 
the meet EGAT’s criteria.

Getting Label No.5 subjects electrical appliances 
manufacturers to rigorous and precise inspection process 
from EGAT to ensure that the public will eventually 
receive the full benets of energy efciency derived from 
the purchased appliance and lower electricity bills.

แบงเปน 4 ระดับ ไดแก

1. บอกระดับประสิทธิภาพ
 พลังงานที่ไดรับ

2. ประเภท

3. คาไฟฟา

4. คาประสิทธิภาพ

5. ขอมูลผลิตภัณฑ

6. เว็บไซต โครงการ
 ฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5

• ประสิทธิภาพสูง จํานวนดาวที่ไดรับเพ่ิมสูงสุด 3 ดาว

• ผลิตภัณฑที่รับรองฉลาก

• ใชเปนขอมูลเปรียบเทียบกับรุนท่ีมีขนาดใกลเคียงกัน
 และประมาณคาไฟที่ใช

• ใชเปรียบเทียบกับรุนท่ีมีขนาดใกลเคียงกันในการเลือกซื้อ

• ยี่หอ ชื่อรุน ขนาด เปนขอมูลเบ้ืองตน

• แสดงขอมูลของผลิตภัณฑที่ไดรับการรับรองฉลากประหยัด
 ไฟฟาเบอร 5 และขอมูลตาง ๆ ที่เก่ียวของกับโครงการฯ

ยิ่งดาวมาก ยิ่งประหยัดไฟ

ฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 แบบใหม

ฉลากเบอร 5 บอกอะไรบาง

New Version Of Power Saving Label Number 5
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 ไฟฟาเบอร 5 และขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการฯ

ยิ่งดาวมาก ยิ่งประหยัดไฟ

ฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 แบบใหม

ฉลากเบอร 5 บอกอะไรบาง

New Version Of Power Saving Label Number 5
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เบอร 5 รูปแบบใหม ประหยัดไฟกวา
ฉลากเบอร 5 รูปแบบใหม ไดปรับรูปแบบเพื่อใหอานงาย และ

มีมาตรฐานการประหยดัพลังงานท่ีสูงกวาเดิม เพื่อตอบสนองการใช
งานท่ีผูบริโภคตองการมากขึ้น โดยแบงระดับเกณฑประสิทธิภาพ
เปน 4 ระดับ ไดแก เบอร 5 ทั่วไปไมมีดาว / 1 ดาว / 2 ดาว และ
3 ดาว ซึ่งดาวแตละระดับสามารถประหยัดไฟไดมากข้ึนเฉล่ีย
5 - 10% ดาวยิ่งมาก ยิ่งประหยัดคาไฟไดมาก ขณะที่ฉลากแบบเกา
แบงระดับเปนเบอร 1 ถึงเบอร 5 ซึ่งแนนอนวาเบอร 5 เปนเบอรที่มี
เกณฑประหยัดไฟมากที่สุด ทําใหผูประกอบการตองการเพียงฉลาก
ประหยัดไฟฟาเบอร 5 เทาน้ัน เพราะผูบริโภคมีภาพจําอยูที่ฉลาก
เบอร 5 เพียงเบอรเดียววาเปนเบอรที่ดีที่สุด ตอมาทําใหเกิดการ
ปลอมแปลงฉลากระบาดในตลาดเคร่ืองใชไฟฟาตามมา ซึง่ทาง กฟผ.
เองก็มีมาตรการขั้นเด็ดขาดในการตรวจสอบ ซึ่งผู ที่ปลอมแปลง
จะมีความผิดตามกฎหมาย ดังน้ันหากผู บริโภคจะตัดสินใจซื้อ
เคร่ืองใชไฟฟาเขาบานสักชิน้ใหคุมคาและมีประสิทธภิาพอยางแทจรงิ
มาทําความรูจักและศึกษารายละเอียดของฉลากใหมกันกอน 

ปจจุบัน นับแตวันที่ 1 มกราคม 2562 ทาง กฟผ. ไดกําหนด
ใหผูประกอบการเครื่องใชไฟฟาเปลี่ยนฉลากเปนรูปแบบใหมแลว
หากเรายังเห็นฉลากแบบเกาอยูก็ถือวาเครื่องใชไฟฟานั้น ๆ ยังไดรับ
การประเมินในมาตรฐานแบบเกานัน่เอง โดยสามารถเขาไปตรวจสอบ
รายช่ือเคร่ืองใชไฟฟารุนท่ีไดรบัฉลากไดที ่http://labelno5.egat.co.th/
อยาลมื! ตองสังเกตใหละเอียดวาฉลากน้ันเปนฉลากของจริงจาก กฟผ. 
เทานั้น 

Label No.5’s New Version Is More Energy Saving
The new label is easier to read with higher energy saving 

standards to respond to consumers’ need.
The efciency criteria come in four levels, i.e. No. 5 in general 

with no star; 1 star; 2 stars; and 3 stars.
Star at each level connotes the incremental 5-10% energy 

saving, meaning the more stars the greater energy saving.
For the old label, it was divided into No. 1 to No. 5, and since 

No.5 featured the most energy saving, manufacturers tended
to seek that number because it was perceived by consumers
as the ultimate rate.

The desire for label number 5 led to counterfeit label in the 
electronics market. 

EGAT has put in place drastic measures against that 
misconduct which is punishable by law.

So before buying an electrical appliances with efciency and 
value, consumers should study the details of the new label rst.

Since January 1, 2019, EGAT has required electrical appliance 
manufacturers to change the label to the new version.

If we still see the old label, it means that a particular 
appliance came under the old certication.

 You can check the list of electrical appliances that have 
been labeled at http://labelno.5.egat.co.th/.

Don’t forget to observe that the label is the genuine label 
from EGAT.
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ปจจุบันน้ี ประเทศไทยกําลังเรงพัฒนาความเจริญในทุก ๆ ดาน 
มีความตองการใชพลังงานสูงขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งพลังงานไฟฟาคือหน่ึงใน
ปจจยัพืน้ฐานทีจ่ะบงบอกวาเราพฒันากนัไปถงึจดุไหนแลว เพราะมสีวน
ชวยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม ดังนั้น หนึ่งในพันธกิจ
หลักตลอดมาของ กฟผ. คือการพัฒนาเรื่องระบบไฟฟาในทุก ๆ ดาน
ใหยอดเยี่ยมที่สุด เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตใหประชาชนคนไทย และ
“ฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5” ก็เปนหนึ่งในผลผลิตของความตั้งใจนี้

ทัง้น้ี นอกจากนโยบายจาก กฟผ. และหนวยงานตาง ๆ จากภาครัฐ
แลว ความรวมมอืจากภาคประชาชนเองก็เปนสิง่จาํเปนท่ีจะชวยทาํให
นโยบายเกิดผลสําเร็จไดตามท่ีตั้งเปาหมายไว จริงท่ีวาการที่มีฉลาก
ประหยัดไฟฟาเบอร 5 สามารถสะทอนใหเราเห็นวาผูบริโภคเองก็
หนัมาใหความสําคัญกับการเลือกใชเครือ่งใชไฟฟามากข้ึน แตนอกจาก
สังเกตฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 แลว การใชชีวิตประจําวันโดย
คํานึงถึงการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพในทุก ๆ ดานน้ัน ก็เปน
วิธีงาย ๆ ที่จะชวยใหเราประหยัดไฟฟาไดอีกทางหนึ่ง

สําหรับจุดสังเกต นอกจากรูปลักษณแลว สามารถเขาเว็บไซต http://labelno5.egat.co.th เพื่อตรวจสอบวาไดรับการรับรองฉลากฯ ในโครงการฯ

เกณฑระดับประสิทธิภาพแสดงระดับตั้งแตเบอร 1-5
แตผูผลิตขอรับรองฉลากฯ ที่ระดับประสิทธิภาพ
เบอร 5 เทานั้นโดยผลิตภัณฑที่ไดรับระดับประสิทธิภาพ
เบอร 5 มีคาสูงกวาเกณฑระดับประสิทธิภาพ
เบอร 5 มากนอย ตางกัน

เกณฑระดับประสิทธิภาพเปน เบอร 5, เบอร 5 , เบอร 5 , เบอร 5 
• เพิ่มความชัดเจนของผลิตภัณฑที่มีประสิทธิภาพสูงกวาระดับประสิทธิภาพเบอร 5
• เปนขอมูลแกฝูบริโภคในการเลือกซ้ือ
โดยพิจารณาจากผลประหยัดในแตละระดับประสิทธิภาพ
• สงเสริมใหผูผลิตเกิดการแขงขันผลิตผลิตภัณฑที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

ฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 แตกตางจากเดิมอยางไร

เกณฑระดับ
ประสิทธิภาพ
แสดงระดับตั้งแต
เบอร 1-5

เกณฑระดับประสิทธิภาพ
เปนเบอร 5 

และดาว 3 ระดับ

ปรับชื่อเปน
ฉลากแสดงระดับ

ประสิทธิภาพพลังงาน
เนื่องจากมีผลิตภัณฑ
ที่ไมใชอุปกรณไฟฟา

เนนคาไฟฟาใหเดน
อานงายย่ิงข้ึน

เพิ่ม Website 
ตรวจสอบขอมูล
ผลิตภัณฑเพิ่มเติม

ชื่อ ฉลากแสดงระดับ
ประสิทธิภาพ
อุปกรณไฟฟา

คาไฟฟา
และใชพลังงาน
ไมเดนชัด
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Thailand’s accelerated development has resulted in the 
rising demand for energy.

The development of electrical energy is one of the fundamental
factors to indicate the stage of national development because 
it contributes to the well-being of people.

Therefore, one of the main missions of EGAT is achieving 
excellence in electrical power development in order to raise 
the quality of life for the Thai people. The Label No. 5 is one 
of the products of this intention.

In addition to policies from EGAT and various state agencies, 
cooperation from the public sector is also necessary to realize 
the mission.

It is true to say that having Label No.5 reects that consumers 
are placing importance of choosing electrical appliances. 

But besides observing Label No.5, people should be mindful 
of energy efciency in every aspect of their daily life. That is 
another simple way to save electricity.

ฉลากเบอร 5 แบบเกา ฉลากเบอร 5 แบบใหม

ฉลากเบอร 5 แบบใหมฉลากเบอร 5 แบบเกา
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ปจจุบันนี้ ประเทศไทยกําลังเรงพัฒนาความเจริญในทุก ๆ ดาน 
มีความตองการใชพลังงานสูงขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งพลังงานไฟฟาคือหนึ่งใน
ปจจยัพืน้ฐานทีจ่ะบงบอกวาเราพฒันากนัไปถงึจดุไหนแลว เพราะมสีวน
ชวยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม ดังนั้น หนึ่งในพันธกิจ
หลักตลอดมาของ กฟผ. คือการพัฒนาเรื่องระบบไฟฟาในทุก ๆ ดาน
ใหยอดเยี่ยมที่สุด เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตใหประชาชนคนไทย และ
“ฉลากประหยดัไฟฟาเบอร 5” ก็เปนหนึ่งในผลผลิตของความตั้งใจนี้

ทัง้นี ้นอกจากนโยบายจาก กฟผ. และหนวยงานตาง ๆ จากภาครฐั
แลว ความรวมมอืจากภาคประชาชนเองก็เปนส่ิงจาํเปนทีจ่ะชวยทาํให
นโยบายเกิดผลสําเร็จไดตามที่ตั้งเปาหมายไว จริงที่วาการที่มีฉลาก
ประหยัดไฟฟาเบอร 5 สามารถสะทอนใหเราเห็นวาผูบริโภคเองก็
หนัมาใหความสาํคัญกับการเลือกใชเครือ่งใชไฟฟามากขึน้ แตนอกจาก
สังเกตฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 แลว การใชชีวิตประจําวันโดย
คํานึงถึงการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพในทุก ๆ ดานนั้น ก็เปน
วิธีงาย ๆ ที่จะชวยใหเราประหยัดไฟฟาไดอีกทางหนึ่ง

สําหรับจุดสังเกต นอกจากรูปลักษณแลว สามารถเขาเว็บไซต http://labelno5.egat.co.th เพื่อตรวจสอบวาไดรับการรับรองฉลากฯ ในโครงการฯ

เกณฑระดับประสิทธิภาพแสดงระดับตั้งแตเบอร 1-5
แตผูผลิตขอรับรองฉลากฯ ที่ระดับประสิทธิภาพ
เบอร 5 เทานั้นโดยผลิตภัณฑที่ไดรับระดับประสิทธิภาพ
เบอร 5 มีคาสูงกวาเกณฑระดับประสิทธิภาพ
เบอร 5 มากนอย ตางกัน

เกณฑระดับประสิทธิภาพเปน เบอร 5, เบอร 5 , เบอร 5 , เบอร 5 
• เพิ่มความชัดเจนของผลิตภัณฑที่มีประสิทธิภาพสูงกวาระดับประสิทธิภาพเบอร 5
• เปนขอมูลแกฝูบริโภคในการเลือกซื้อ
โดยพิจารณาจากผลประหยัดในแตละระดับประสิทธิภาพ
• สงเสริมใหผูผลิตเกิดการแขงขันผลิตผลิตภัณฑที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

ฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 แตกตางจากเดิมอยางไร
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ประสิทธิภาพ
แสดงระดับตั้งแต
เบอร 1-5
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เปนเบอร 5 

และดาว 3 ระดับ

ปรับชื่อเปน
ฉลากแสดงระดับ

ประสิทธิภาพพลังงาน
เนื่องจากมีผลิตภัณฑ
ที่ไมใชอุปกรณไฟฟา

เนนคาไฟฟาใหเดน
อานงายยิ่งขึ้น

เพิ่ม Website 
ตรวจสอบขอมูล
ผลิตภัณฑเพิ่มเติม
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อุปกรณไฟฟา
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Thailand’s accelerated development has resulted in the 
rising demand for energy.

The development of electrical energy is one of the fundamental
factors to indicate the stage of national development because 
it contributes to the well-being of people.

Therefore, one of the main missions of EGAT is achieving 
excellence in electrical power development in order to raise 
the quality of life for the Thai people. The Label No. 5 is one 
of the products of this intention.

In addition to policies from EGAT and various state agencies, 
cooperation from the public sector is also necessary to realize 
the mission.

It is true to say that having Label No.5 reects that consumers 
are placing importance of choosing electrical appliances. 

But besides observing Label No.5, people should be mindful 
of energy efciency in every aspect of their daily life. That is 
another simple way to save electricity.

ฉลากเบอร 5 แบบเกา ฉลากเบอร 5 แบบใหม

ฉลากเบอร 5 แบบใหมฉลากเบอร 5 แบบเกา
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The trill of a cool mountain stream 
against rocks is like nature’s own 
symphony - one that plays day 
and night in the lush, ferti le 
forests at the top of Doi Inthanon, 
from which it originates. The cool, 
clean water flows from peak to 
base, nourishing each blade of 
grass, bush and plant.

เสียงน้ําตกไหลกระทบกับโขดหิน ดังเสมือนเปนดนตรีแหงธรรมชาติ
ตลอดท้ังกลางวันและกลางคืน เพราะความอุดมสมบูรณของปาตนนํ้า
บนดอยอินทนนท  แหล งธารน้ํา ไหลเย็นใสสะอาดช้ันเยี่ยมที่คอย
หลอเลี้ยงทุกตารางนิ้วตั้งแตยอดดอยจนถึงปลายดอย บวกกับอากาศ
หนาวเย็นเกือบตลอดท้ังป ถือเปนสวรรคของนักทองเท่ียวผูเดินทาง
ไปเยี่ยมเยือนชุมชนบานขุนกลาง อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม
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From Fields 
of Poppy 
to Hillside Stars:
A Turning Point 
for the 
Karen People 
of Doi Inthanon

ยอนกลับไปเมื่อ 30 กวาป
ที่แลว ที่บานขุนกลางเปนเพียง
ชุมชนขนาดเล็กที่มีกลุ มชนชาติ
พันธุกาเรน กะยีน คนยาง หรือที่เรา
รูจักกันทั่วไปวา กะเหรี่ยง ตั้งรกราก
อยูไมกี่สิบหลังคาเรือน ทุกบานยึด
อาชีพปลูกฝนขาย ไมวาดอยไหน ๆ 
กถ็กูแผวถางจนกลายเปนดอยหัวโลน
เพือ่ใชเปนพืน้ท่ีปลกูฝนเกือบทุกบาน
รวมมากกวา 7,000 ไร เพราะไมรู
จะทําอาชีพอะไร ปาทั้งปาก็กลาย
เปนทุงฝน ทั้ง ๆ ที่ฝนไมไดมีราคา
ขายสูงมากมายเทาไหรนัก ทุกอยาง
ดําเนินเรื่อยมาจนกลายเปนวัฏจักร
หมุนเวียนไม จบสิ้น จนกระท่ัง
สิ่งมหัศจรรยไดเกิดขึ้นที่นี่ และ
เปล่ียนทุ งดอกฝ  นให กลายเป น
หมูดาวบนดินอันแสนงดงาม

ผู  ใหญ บ านไตรวิทย  แซ ยะ
ผู  ใหญ บ านชุมชนบ านขุนกลาง
เชื้อสายกะเหร่ียง ซึ่งปจจุบันถือ
สัญชาติไทย เลายอนกลับไปเม่ือ
ครั้งเปนเด็กอายุเพียง 6 ขวบ กับ

เหตกุารณทีไ่มเคยลมื วาเมือ่ป 2509 
เปนครั้งแรกท่ีไดมีโอกาสติดตามพอ
ไป รับ เ ส ด็ จ  พระบาทสม เ ด็ จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร พระองคเสด็จมา
เยี่ยมเยียนชาวเขาท่ีบานผาหมอน
ซึ่งตั้งอยู ไมไกลจากบานขุนกลาง 
ดอยอนิทนนทมากนัก จาํไดวาวนัน้ัน
คนเยอะมาก ราวกับว าชาวเขา
ทุกหมู บ านมารวมตัวกันอยู ที่นั่น
ทัง้หมด คร้ังน้ันพระองคพระราชทาน
เหรยีญใหกับชาวเขาทีไ่ปรอรบัเสดจ็
ทุกคน ไมวาจะลูกเด็กเล็กแดง หรือ
แกเฒาแคไหน นบัเปนพระกรณุาธคิณุ
อยางหาท่ีสุดมิได เพราะการแจก
เหรียญในครั้งนั้น ถือเปนสัญลักษณ
แหงการยอมรบัการมอียูของชนชาติ
พันธุ กะเหรี่ยงและชาวไทยภูเขา
ในประเทศไทย โดยชาวเขาจะ
นําเหรียญท่ีไดรับพระราชทานไป
แสดงตนเพ่ือรบัสทิธปิระโยชนตาง ๆ  
จากทางรัฐบาล

Coupled with the nearly year-round chilly 
climate, these beautiful surrounds are why 
visitors regard the nearby Ban Khun Klang 
community in Chiang Mai’s Chom Thong 
district as almost heaven.
 Go back three decades, however,  Ban Khun Klang was 
only a tiny village where the Kayin, the Yang and the Kariang 
peoples (otherwise known as the Karen ethnic group) lived.
 Only a few dozen houses lay here and there in the area 
at the time. Even then, the families all worked in the same 
business: raising and selling poppy [to be made into opium].
 Mountain top after mountain top lay bare, having been 
cleared to make room for poppy plantations. Altogether, 
local families cultivated nearly 3,000 acres (over 7,000 rai) 
of poppy, simply because there seemed to be no other ways
 to earn a living.
 What had once been forestland had all been turned 
into poppy plantations, despite the relatively modest price 
the drug crop fetched. It was the result of a seemingly 
unending cycle that had developed through the years... until 
a miraculous change transformed elds of poppy into 
hillsides covered in ‘stars’.
 As village headman Traiwit Sae-ya (who is now a Thai 
citizen) told it, the turning point came when he was only 6 
years old, - and it was unforgettable.
 It was 1966. When Young Sae-ya and his father headed 
to nearby Ban Pha Mon village to greet His Majesty the late 
King Bhumibol Adulyadej, who was visiting the hilltribe 
village. He recalled massive crowds - as if every single 
hilltribe local had travelled there to pay their respects.
 The late king gifted everyone, no matter how young or 
old or seemingly insignicant, with commemorative coins 
to symbolize the acceptance of the Karen and other hilltribe 
people in Thailand. For the ethnic group, the commemorative 
coins served as proof that they were entitled to government 
benets and welfare as well, whenever they needed to 
apply for them.

àÃ×èÍ§: ศุทรา พลาธิปกรการ / Suttara Palathipkornkan

4 2 |  | 4 3C A R E & S H A R E



The trill of a cool mountain stream 
against rocks is like nature’s own 
symphony - one that plays day 
and night in the lush, ferti le 
forests at the top of Doi Inthanon, 
from which it originates. The cool, 
clean water flows from peak to 
base, nourishing each blade of 
grass, bush and plant.

เสียงน้ําตกไหลกระทบกับโขดหิน ดังเสมือนเปนดนตรีแหงธรรมชาติ
ตลอดท้ังกลางวันและกลางคืน เพราะความอุดมสมบูรณของปาตนนํ้า
บนดอยอินทนนท  แหล งธารน้ํา ไหลเย็นใสสะอาดช้ันเยี่ยมที่คอย
หลอเลี้ยงทุกตารางนิ้วตั้งแตยอดดอยจนถึงปลายดอย บวกกับอากาศ
หนาวเย็นเกือบตลอดท้ังป ถือเปนสวรรคของนักทองเท่ียวผูเดินทาง
ไปเยี่ยมเยือนชุมชนบานขุนกลาง อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม
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From Fields 
of Poppy 
to Hillside Stars:
A Turning Point 
for the 
Karen People 
of Doi Inthanon

ยอนกลับไปเมื่อ 30 กวาป
ที่แลว ที่บานขุนกลางเปนเพียง
ชุมชนขนาดเล็กท่ีมีกลุ มชนชาติ
พันธุกาเรน กะยีน คนยาง หรือที่เรา
รูจักกันทั่วไปวา กะเหรี่ยง ตั้งรกราก
อยูไมกี่สิบหลังคาเรือน ทุกบานยึด
อาชีพปลูกฝนขาย ไมวาดอยไหน ๆ 
กถ็กูแผวถางจนกลายเปนดอยหวัโลน
เพือ่ใชเปนพืน้ท่ีปลกูฝนเกือบทุกบาน
รวมมากกวา 7,000 ไร เพราะไมรู
จะทําอาชีพอะไร ปาทั้งปาก็กลาย
เปนทุงฝน ทั้ง ๆ ที่ฝนไมไดมีราคา
ขายสูงมากมายเทาไหรนัก ทุกอยาง
ดําเนินเรื่อยมาจนกลายเปนวัฏจักร
หมุนเวียนไม จบส้ิน จนกระท่ัง
สิ่งมหัศจรรยไดเกิดขึ้นที่นี่ และ
เปล่ียนทุ งดอกฝ  นให กลายเป น
หมูดาวบนดินอันแสนงดงาม

ผู  ใหญ บ านไตรวิทย  แซ ยะ
ผู  ใหญ บ านชุมชนบ านขุนกลาง
เชื้อสายกะเหร่ียง ซึ่งปจจุบันถือ
สัญชาติไทย เลายอนกลับไปเม่ือ
คร้ังเปนเด็กอายุเพียง 6 ขวบ กับ

เหตกุารณทีไ่มเคยลืม วาเม่ือป 2509 
เปนครั้งแรกท่ีไดมีโอกาสติดตามพอ
ไป รับ เ ส ด็ จ  พระบาทสม เ ด็ จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร พระองคเสด็จมา
เยี่ยมเยียนชาวเขาท่ีบานผาหมอน
ซึ่งตั้งอยู ไมไกลจากบานขุนกลาง 
ดอยอินทนนทมากนกั จาํไดวาวนันัน้
คนเยอะมาก ราวกับว าชาวเขา
ทุกหมู บ านมารวมตัวกันอยู ที่นั่น
ทัง้หมด คร้ังน้ันพระองคพระราชทาน
เหรยีญใหกับชาวเขาทีไ่ปรอรบัเสดจ็
ทุกคน ไมวาจะลูกเด็กเล็กแดง หรือ
แกเฒาแคไหน นบัเปนพระกรณุาธคิณุ
อยางหาที่สุดมิได เพราะการแจก
เหรียญในครั้งนั้น ถือเปนสัญลักษณ
แหงการยอมรบัการมอียูของชนชาติ
พันธุ กะเหรี่ยงและชาวไทยภูเขา
ในประเทศไทย โดยชาวเขาจะ
นําเหรียญที่ไดรับพระราชทานไป
แสดงตนเพ่ือรบัสทิธปิระโยชนตาง ๆ  
จากทางรัฐบาล

Coupled with the nearly year-round chilly 
climate, these beautiful surrounds are why 
visitors regard the nearby Ban Khun Klang 
community in Chiang Mai’s Chom Thong 
district as almost heaven.
 Go back three decades, however,  Ban Khun Klang was 
only a tiny village where the Kayin, the Yang and the Kariang 
peoples (otherwise known as the Karen ethnic group) lived.
 Only a few dozen houses lay here and there in the area 
at the time. Even then, the families all worked in the same 
business: raising and selling poppy [to be made into opium].
 Mountain top after mountain top lay bare, having been 
cleared to make room for poppy plantations. Altogether, 
local families cultivated nearly 3,000 acres (over 7,000 rai) 
of poppy, simply because there seemed to be no other ways
 to earn a living.
 What had once been forestland had all been turned 
into poppy plantations, despite the relatively modest price 
the drug crop fetched. It was the result of a seemingly 
unending cycle that had developed through the years... until 
a miraculous change transformed elds of poppy into 
hillsides covered in ‘stars’.
 As village headman Traiwit Sae-ya (who is now a Thai 
citizen) told it, the turning point came when he was only 6 
years old, - and it was unforgettable.
 It was 1966. When Young Sae-ya and his father headed 
to nearby Ban Pha Mon village to greet His Majesty the late 
King Bhumibol Adulyadej, who was visiting the hilltribe 
village. He recalled massive crowds - as if every single 
hilltribe local had travelled there to pay their respects.
 The late king gifted everyone, no matter how young or 
old or seemingly insignicant, with commemorative coins 
to symbolize the acceptance of the Karen and other hilltribe 
people in Thailand. For the ethnic group, the commemorative 
coins served as proof that they were entitled to government 
benets and welfare as well, whenever they needed to 
apply for them.
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ผูใหญบานไตรวิทย เลาตอไปวา หลังจากป 
2526 ทุงฝ นก็หายหมดไปจากดอยอินทนนท 
ปจจุบนัพืน้ทีก่วา 2,000 ไร ของชมุชนบานขุนกลาง
ถูกแทนท่ีดวยแปลงเพาะพันธุดอกเบญจมาศท่ี
ใหญที่สุดในประเทศไทย หลังจากโครงการหลวง
ไดวจิยัและสอนชาวเขาใหปลกูคร้ังแรกเม่ือป 2531 
ชวยสรางรายไดใหแกชุมชนปละหลายแสนบาท
โดยใชระยะเวลาปลูก 4 เดือนตอหนึ่งรอบผลผลิต
เก็บเกี่ยว ปลูกไดตลอดทั้งป ปละ 3 ครั้ง เพราะมี
อุณหภูมิที่เหมาะสม เฉลี่ยอยูที่ 21 องศาเซลเซียส 
หากใครเคยเดินไปเลือกซือ้ดอกไมทีป่ากคลองตลาด 
เ หล  า ดอก เบญจมาศหลากสี หล ายพั น ธุ 
เกือบท้ังหมดน้ัน คือดอกไมที่ปลูกและสงตรง
มาจากบานขุนกลางน่ันเอง เปนเคร่ืองยืนยันได
อยางชัดเจนวา แนวพระราชดําริของในหลวง

รชักาลท่ี 9 ครัง้เสดจ็ฯ เย่ียมเยยีนและทอดพระเนตร
ความเปนอยูของชาวเขาเม่ือ 30 ปที่แลว ชวย
พลิกฟนแผนดินและสรางชีวิตใหมใหแกชาวเขา
ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอยางยั่งยืน

จากน้ันผูใหญบานไตรวิทยไดเลายอนกลับไป
เมื่อเกือบ 30 ปที่แลว ครั้งที่หมูดาวบนยอดดอย
อินทนนทสองแสงวาววับเปนครั้งแรก จุดเริ่มตน
เกิดมาจากการวิจัยของเจาหนาที่โครงการหลวงฯ 
ที่วิจัยแลวพบวา ดอกเบญจมาศจะเจริญเติบโต
ไดดแีละรวดเรว็ข้ึน หากนาํแสงสวางจากหลอดไฟ
มาสองหลอเล้ียงในเวลากลางคนื เรยีกวา การหลอก
ดอกไม ซึ่งจะเริ่มเปดไฟตั้งแตเวลา 18.00 น.
ขึ้นไป เปนเวลานานราว 3-4 ชั่วโมงตอวัน ขึ้นอยู
กับฤดูกาล โดยจะเริ่มเปดไฟสองใหตนเบญจมาศ
ตั้งแตชวงเพาะชําจนกระท่ังอายุไดประมาณ 45 

สัปดาห ซึ่งจะทําใหไดดอกเบญจมาศมีกานดอก
ยาวตรงกับความตองการของทองตลาด และขาย
ได ราคาดี ตั้งแต นั้นเป นต นมาทุกคํ่าคืนบน
ดอยอินทนนทก็จะถูกปกคลุมไปดวยแสงสวาง
สีสมอมเหลืองจากหลอดไฟหลายพันดวงที่คอย
สองแสงสวางหลอกใหตนเบญจมาศโตวันโตคนื

ยามค่ําคนืหลอดไฟนับพนัเหลานัน้จงึสองแสง
กระจายไปทั่วทั้งดอยราวกับวามีดวงดาวจํานวน
มากลอยอยูบนพ้ืนดิน จนนักทองเที่ยวมักจะพูด
ติดตลกกันวา ที่นี่มีดาวบนดิน ถือเปนเรื่อง
มหัศจรรยที่เกิดขึ้นจากแนวพระราชดําริของ
ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระองคทรงเปรียบเสมือน
เทวดาเดินดินที่โปรยปรายดวงดาวสกาวและ
ความสขุมายงัยอดดอยอนิทนนทแหงนีต้ราบนาน
เทานาน

 In 1976, the late monarch returned to Doi Inthanon 
to observe rsthand the lives and livelihood of his 
hilltribe subjects. He saw that all the villagers had 
turned to growing poppy, employing shifting cultivation 
and slash-and-burn methods that destroyed forests. 
This caused myriad issues and posed a threat to the 
Kingdom’s national security.
 As a result, the late king decided to help the 
various hilltribe peoples nd a way to earn a steady 
living. He advocated for permanent agriculture in 
place of poppy growing, and educated farmers on 
mixed-crop cultivation to increase their quality of 
life. These changes also reduced the destruction 
of watershed.
 In 1979, King Bhumibol established The 
Royal Agricultural Project Research Station 
Inthanon, one of 38 Royal Project research 
stations which were personal projects of King 
Bhumibol. The center researched and studied 
oriculture, ornamental plants, as well as 
temperate climate vegetable and fruit 
cultivation. In 2007, it was renamed as
The Royal Agricultural Station Inthanon.

 Continuing with his story, village 
headman Sae-ya said by 1983, the poppy 
elds had completely disappeared from 
Doi Inthanon. Now it is the site of Thailand’s 
largest chrysanthemum elds, stretching 
for nearly 800 acres (or over 2,000 rai). It 
is the result of the Royal Project’s research 
and educational efforts, which helped 
farmers plant the rst batch in 1988. The 
area’s favorable climate - an average of 21 
degrees Celsius - allows locals to harvest 
thrice a year (due to four-month growth 
cycles). This earns hilltribe communities 
several hundred thousand baht each year.
 Take a stroll through Bangkok’s famous 
Pak Khlong Talat ower market and look 
around. Nearly all the chrysanthemums, 
found in myriad colors, were grown and 
come directly from Ban Khun Klang. It’s  a 
proof that the late king’s concept, which 
was born from his observations during the 
visit to the area 30 years ago, has helped 
restore the natural environment and 
sustainably boosted the quality of life for 
the ethnic groups.
 Sae-ya recalled that it was nearly 30 
years ago the ‘constellation of stars’ at the 
Doi Inthanon communities rst appeared. 

It was the moment that ofcials at the 
Royal Project discovered the growth-
boos t ing  e f fec t  o f  supp ly ing  the 
chrysanthemum elds with lights at night 
- basically, tricking the owers into growing 
faster. The lights are turned on at 6 p.m.
for an extra 3-4 hours a day (depending on 
the season) beginning from when they are 
rst planted until they are 45 weeks old.
 By that time, the blooms boast long, 
straight stems, perfectly meeting the needs 
of the market, and fetching an attractive 
price.
 Since then, Doi Inthanon’s anks are 
carpeted by thousands of glowing bulbs, 
their gentle orange-yellow light tricking the 
young chrysanthemums to grow, through 
the day and into the night.
 At night, these myriad light bulbs 
appear as if they are countless ‘stars’ 
hovering just above the ground. It’s why 
tourists often quip that here, there are 
‘earthen stars’, a miracle born of the late 
king’s wishes as if he were an angel who 
scattered thousands of twinkling stars upon 
Doi Inthanon and has brought eternal 
happiness to the local community.

หลังจากนั้น ในป พ.ศ. 2519 ในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดําเนิน
กลับมาท่ีดอยอินทนนทอีกคร้ัง ทอดพระเนตรชีวิตความเปนอยูของชาวเขาท่ีนี่
วามีความเปนอยู และทํามาหากินกันอยางไร พระองคทอดพระเนตรถึงชีวิต
ความเปนอยูที่แทจริงของชาวเขา ที่ลวนแตยึดอาชีพปลูกฝน ทําไรเลื่อนลอย และ
ตัดไมทําลายปา ซึ่งกอใหเกิดปญหาตาง ๆ มากมาย และถือเปนภัยคุกคามตอ
ความมั่นคงของประเทศ พระองคจึงทรงมีพระราชประสงคที่จะชวยเหลือชาวเขา
ในไทยใหมีพื้นท่ีทํากินอยางเปนหลักแหลง สงเสริมใหหันมาทําการเกษตร
แบบถาวรทดแทนการปลูกฝ นสงเสริมและถายทอดวิชาความรู ด านเกษตร
ผสมผสานเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของชาวเขาใหกินดีอยูดีขึ้น
รวมท้ังชวยลดการตัดไมทําลายปาตนนํ้า จึงทรงมีพระราชดําริใหจัดต้ัง “สถานี
วิจัยโครงการหลวงอินทนนท” ขึ้นในป พ.ศ. 2522 เปน 1 ใน 38 สถานีวิจัย
ในมูลนิธิโครงการหลวง โครงการสวนพระองคของในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งได
ดําเนินงานวิจัยดานไมดอกไมประดับ พืชผัก และไมผลเมืองหนาว จนกระทั่ง
ไดเปลี่ยนชื่อมาเปน “สถานีเกษตรหลวงอินทนนท” ในป 2550
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ผูใหญบานไตรวิทย เลาตอไปวา หลังจากป 
2526 ทุงฝ นก็หายหมดไปจากดอยอินทนนท 
ปจจุบนัพืน้ทีก่วา 2,000 ไร ของชมุชนบานขนุกลาง
ถูกแทนที่ดวยแปลงเพาะพันธุดอกเบญจมาศท่ี
ใหญที่สุดในประเทศไทย หลังจากโครงการหลวง
ไดวจิยัและสอนชาวเขาใหปลูกคร้ังแรกเม่ือป 2531 
ชวยสรางรายไดใหแกชุมชนปละหลายแสนบาท
โดยใชระยะเวลาปลูก 4 เดือนตอหนึ่งรอบผลผลิต
เก็บเกี่ยว ปลูกไดตลอดทั้งป ปละ 3 ครั้ง เพราะมี
อุณหภูมิที่เหมาะสม เฉลี่ยอยูที่ 21 องศาเซลเซียส 
หากใครเคยเดินไปเลอืกซือ้ดอกไมทีป่ากคลองตลาด 
เ หล  า ดอก เบญจมาศหลากสี หล ายพั น ธุ 
เกือบท้ังหมดน้ัน คือดอกไมที่ปลูกและสงตรง
มาจากบานขุนกลางน่ันเอง เปนเคร่ืองยืนยันได
อยางชัดเจนวา แนวพระราชดําริของในหลวง

รชักาลท่ี 9 คร้ังเสดจ็ฯ เย่ียมเยยีนและทอดพระเนตร
ความเปนอยูของชาวเขาเม่ือ 30 ปที่แลว ชวย
พลิกฟนแผนดินและสรางชีวิตใหมใหแกชาวเขา
ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอยางยั่งยืน

จากน้ันผูใหญบานไตรวิทยไดเลายอนกลับไป
เมื่อเกือบ 30 ปที่แลว ครั้งที่หมูดาวบนยอดดอย
อินทนนทสองแสงวาววับเปนครั้งแรก จุดเริ่มตน
เกิดมาจากการวิจัยของเจาหนาที่โครงการหลวงฯ 
ที่วิจัยแลวพบวา ดอกเบญจมาศจะเจริญเติบโต
ไดดแีละรวดเรว็ข้ึน หากนาํแสงสวางจากหลอดไฟ
มาสองหลอเลีย้งในเวลากลางคนื เรยีกวา การหลอก
ดอกไม ซึ่งจะเริ่มเปดไฟตั้งแตเวลา 18.00 น.
ขึ้นไป เปนเวลานานราว 3-4 ชั่วโมงตอวัน ขึ้นอยู
กับฤดูกาล โดยจะเริ่มเปดไฟสองใหตนเบญจมาศ
ตั้งแตชวงเพาะชําจนกระท่ังอายุไดประมาณ 45 

สัปดาห ซึ่งจะทําใหไดดอกเบญจมาศมีกานดอก
ยาวตรงกับความตองการของทองตลาด และขาย
ได ราคาดี ตั้งแต นั้นเป นต นมาทุกคํ่าคืนบน
ดอยอินทนนทก็จะถูกปกคลุมไปดวยแสงสวาง
สีสมอมเหลืองจากหลอดไฟหลายพันดวงท่ีคอย
สองแสงสวางหลอกใหตนเบญจมาศโตวันโตคนื

ยามค่ําคนืหลอดไฟนับพนัเหลานัน้จงึสองแสง
กระจายไปท่ัวทั้งดอยราวกับวามีดวงดาวจํานวน
มากลอยอยูบนพื้นดิน จนนักทองเที่ยวมักจะพูด
ติดตลกกันวา ที่นี่มีดาวบนดิน ถือเปนเรื่อง
มหัศจรรยที่เกิดขึ้นจากแนวพระราชดําริของ
ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระองคทรงเปรียบเสมือน
เทวดาเดินดินที่โปรยปรายดวงดาวสกาวและ
ความสุขมายงัยอดดอยอนิทนนทแหงนีต้ราบนาน
เทานาน

 In 1976, the late monarch returned to Doi Inthanon 
to observe rsthand the lives and livelihood of his 
hilltribe subjects. He saw that all the villagers had 
turned to growing poppy, employing shifting cultivation 
and slash-and-burn methods that destroyed forests. 
This caused myriad issues and posed a threat to the 
Kingdom’s national security.
 As a result, the late king decided to help the 
various hilltribe peoples nd a way to earn a steady 
living. He advocated for permanent agriculture in 
place of poppy growing, and educated farmers on 
mixed-crop cultivation to increase their quality of 
life. These changes also reduced the destruction 
of watershed.
 In 1979, King Bhumibol established The 
Royal Agricultural Project Research Station 
Inthanon, one of 38 Royal Project research 
stations which were personal projects of King 
Bhumibol. The center researched and studied 
oriculture, ornamental plants, as well as 
temperate climate vegetable and fruit 
cultivation. In 2007, it was renamed as
The Royal Agricultural Station Inthanon.

 Continuing with his story, village 
headman Sae-ya said by 1983, the poppy 
elds had completely disappeared from 
Doi Inthanon. Now it is the site of Thailand’s 
largest chrysanthemum elds, stretching 
for nearly 800 acres (or over 2,000 rai). It 
is the result of the Royal Project’s research 
and educational efforts, which helped 
farmers plant the rst batch in 1988. The 
area’s favorable climate - an average of 21 
degrees Celsius - allows locals to harvest 
thrice a year (due to four-month growth 
cycles). This earns hilltribe communities 
several hundred thousand baht each year.
 Take a stroll through Bangkok’s famous 
Pak Khlong Talat ower market and look 
around. Nearly all the chrysanthemums, 
found in myriad colors, were grown and 
come directly from Ban Khun Klang. It’s  a 
proof that the late king’s concept, which 
was born from his observations during the 
visit to the area 30 years ago, has helped 
restore the natural environment and 
sustainably boosted the quality of life for 
the ethnic groups.
 Sae-ya recalled that it was nearly 30 
years ago the ‘constellation of stars’ at the 
Doi Inthanon communities rst appeared. 

It was the moment that ofcials at the 
Royal Project discovered the growth-
boos t ing  e f fec t  o f  supp ly ing  the 
chrysanthemum elds with lights at night 
- basically, tricking the owers into growing 
faster. The lights are turned on at 6 p.m.
for an extra 3-4 hours a day (depending on 
the season) beginning from when they are 
rst planted until they are 45 weeks old.
 By that time, the blooms boast long, 
straight stems, perfectly meeting the needs 
of the market, and fetching an attractive 
price.
 Since then, Doi Inthanon’s anks are 
carpeted by thousands of glowing bulbs, 
their gentle orange-yellow light tricking the 
young chrysanthemums to grow, through 
the day and into the night.
 At night, these myriad light bulbs 
appear as if they are countless ‘stars’ 
hovering just above the ground. It’s why 
tourists often quip that here, there are 
‘earthen stars’, a miracle born of the late 
king’s wishes as if he were an angel who 
scattered thousands of twinkling stars upon 
Doi Inthanon and has brought eternal 
happiness to the local community.

หลังจากนั้น ในป พ.ศ. 2519 ในหลวงรัชกาลท่ี 9 เสด็จพระราชดําเนิน
กลับมาท่ีดอยอินทนนทอีกคร้ัง ทอดพระเนตรชีวิตความเปนอยูของชาวเขาท่ีนี่
วามีความเปนอยู และทํามาหากินกันอยางไร พระองคทอดพระเนตรถึงชีวิต
ความเปนอยูที่แทจริงของชาวเขา ที่ลวนแตยึดอาชีพปลูกฝน ทําไรเลื่อนลอย และ
ตัดไมทําลายปา ซึ่งกอใหเกิดปญหาตาง ๆ มากมาย และถือเปนภัยคุกคามตอ
ความมั่นคงของประเทศ พระองคจึงทรงมีพระราชประสงคที่จะชวยเหลือชาวเขา
ในไทยใหมีพื้นที่ทํากินอยางเปนหลักแหลง สงเสริมใหหันมาทําการเกษตร
แบบถาวรทดแทนการปลูกฝ นสงเสริมและถายทอดวิชาความรู ด านเกษตร
ผสมผสานเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของชาวเขาใหกินดีอยูดีขึ้น
รวมท้ังชวยลดการตัดไมทําลายปาตนนํ้า จึงทรงมีพระราชดําริใหจัดต้ัง “สถานี
วิจัยโครงการหลวงอินทนนท” ขึ้นในป พ.ศ. 2522 เปน 1 ใน 38 สถานีวิจัย
ในมูลนิธิโครงการหลวง โครงการสวนพระองคของในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งได
ดําเนินงานวิจัยดานไมดอกไมประดับ พืชผัก และไมผลเมืองหนาว จนกระทั่ง
ไดเปลี่ยนชื่อมาเปน “สถานีเกษตรหลวงอินทนนท” ในป 2550
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นอกจากนี้ กฟผ. ยังไดทําการวิจัยและพัฒนาหลอดไฟใหสามารถ
สองสวางไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด เนื่องจากในอดีตใชหลอดกลม
ขนาด 100 วัตต ทําใหตนทุนคาไฟคอนขางสูง ตกเดือนละ 10,000 
บาท แตเมือ่เปล่ียนมาใชหลอดตะเกียบ ซึง่ประหยัดไฟมากข้ึน แตกลบั
ประสบปญหาแสงฟุงกระจายข้ึนไปบนทองฟากลบความสวยงามของ
แสงดาว สงผลกระทบตอการทองเท่ียวและระบบนิเวศ กฟผ. จึงได
ร วมมือกับสถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ (องคการมหาชน) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม และกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช 
ศกึษาและวิจยัโครงการ “Dark Sky” ซึง่ไดนาํความรูเรือ่งแสงเขามา
ปรบัใชในการปลูกดอกเบญจมาศ โดย กฟผ. ไดสนบัสนุนและเปล่ียน
หลอดไฟท้ังหมดเปนหลอด LED พรอมชุดครอบลดการฟุงกระจายของ
แสง ซึ่งชวยลดตนทุนคาไฟฟา ชวยแกปญหาเรื่องแสงฟุงกระจายกลบ
แสงดาวบนทองฟา ลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด และชวยลด
ปญหาในระบบนิเวศของชุมชน รวมทั้งชวยเพิ่มประสิทธิภาพของ
หลอดไฟ ทําใหดอกเบญจมาศไดรับแสงสวางอยางเหมาะสม ปจจุบัน 
กฟผ. ไดดําเนินการปลดและเปลี่ยนหลอดไฟใหแกกลุมเกษตรกร
ผูปลูกดอกเบญจมาศบนดอยอินทนนทครบหมดทุกดวง (ดาว) แลว

 In the past, electric power had not 
yet reached Ban Khun Klang community. 
To cultivate the chrysanthemums, 
locals had to rely on hydropower from 
a waterfall, genenated by a power plant 
built by the Electricity Generating 
Authority of Thailand (EGAT). The power 
plant was built in line with the late 
king’s desire to supply electricity to the 
Royal Agricultural Project Research 
Station Inthanon and all Doi Inthanon 
homes.
 Nowadays, power needs have 
grown. The Royal Project and surrounding 
communities now depend on the 
Provincial Electricity Authority (PEA) as 
well as the Ban Khun Klang power plant 
for electricity. 
 Another remarkable part of Ban 
Khun Klang’s story is how the area’s 
abundant forests and catchment area 
are able to supply a constant ow of 
water. As a result, the hydroelectric 
power plant from the natural waterfall 
has been able to to supply electricity 
without pause for 24 hours a day over 
a period of 34 years. This is further 

และน่ีคือเร่ืองเลามหัศจรรยของชนชาติพันธุกะเหร่ียงท่ีชุมชน
บานขนุกลาง ไมนาเชือ่วาอดตีหมูบานทีอ่ยูหางไกลจากความเจรญิ และ
ไมมีไฟฟาใชในวันนั้น จะกลายเปนชุมชนที่อยูดีกินดีและพึ่งพาตนเอง
ไดอยางสมบูรณในวันน้ี เพราะประเทศไทยของเราโชคดเีหลือเกินที่มี
พระราชาทีท่รงเปรยีบด่ังเทวดาเดนิดนิ ทรงเปลีย่นทุงดอกฝนใหกลาย
เปนทุงดอกเบญจมาศทีย่ามคํา่คืนกลายเปนหมูดาวบนดนิแหงยอดดอย
อินทนนท ณ อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม

enhanced by EGAT’s determination to 
develop power for the happiness of all 
Thais in accordance with the late 
majesty’s wishes, as an expression of 
EGAT’s deepest gratitude to King 
Bhumibol.
 EGAT also researched and developed 
higher efciency light bulbs. In the past, 
100-watt bulbs were used, causing 
electrical costs to be high - about 10,000 
baht a month. Switching to compact 
uorescent lamps lowered electricity 
bills, but resulted in another problem. 
The lamps were so bright that they cast 
light up into the night sky, blanketing 
the nighttime stars, and affecting 
tourism in the area.
 EGAT collaborated with National 
Astronomical Research Institute of 
Thailand (NARIT), Chiang Mai University, 
and the Department of National Parks, 
Wildlife and Plant Conservation on a 
research project called “Dark Sky.” 
EGAT applied the ndings on light to 
chrysanthemum cultivation efforts, 
and began supporting farmers in 
changing all lamps into LED bulbs with 

ในอดีตไฟฟายังไมครอบคลุมพื้นที่ชุมชนบานขุนกลาง การปลูกดอกเบญจมาศ
จึงตองใชไฟฟาพลังนํ้าตกที่ผลิตจากโรงไฟฟาบานขุนกลางของ กฟผ. ซึ่งกอต้ังขึ้น
ตามแนวพระราชดํารขิองในหลวงรัชกาลที ่9 เพ่ือเปนแหลงจายไฟฟาสรางแสงสวาง
หลอเลีย้งสถานีวจิยัโครงการหลวงอินทนนทและชุมชนตางๆ บนดอยอินทนนทเกอืบ
ทุกบาน แตดวยปจจุบันความตองการใชไฟฟาเพิ่มมากขึ้น โครงการหลวงฯ และ
ชุมชนจึงจําเปนตองใชไฟฟาจากท้ังการไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) และจาก
โรงไฟฟาบานขุนกลาง ซึง่เปนอีกหน่ึงความมหัศจรรยของชุมชนบานขุนกลางท่ีไดใช
ไฟฟาจากพลังนํ้าตกธรรมชาติ ซึ่งไหลลงมาหมุนเครื่องกําเนิดไฟฟาใหสามารถจาย
ไฟฟาไดตลอด 24 ชั่วโมง ยาวนานมามากกวา 34 ป อยางตอเนื่อง ไมเคยหยุด
เพราะความอุดมสมบูรณของธรรมชาติและปาตนน้ํา บวกกับความมุงมั่นตั้งใจ
ในการผลิตไฟฟาเพื่อความสุขของคนไทยของ กฟผ. ที่ดําเนินงานตามแนว
พระราชดําริของพระองคทานอยางเต็มที่ด วยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ
อยางหาที่สุดมิได

covers that reduced light diffusion.
 Altogether ,  th is  has reduced 
electricity costs, stopped the light from 
interfering with views of the night sky, 
lowered carbon dioxide emissions, and 
minimized issues with the local 
ecosystem. In addition, this has resulted 
in using more efcient light bulbs, so 
that the chrysanthemums receive the 
perfect amount of light.
 At present, EGAT has completely 
removed and replaced every bulb (or 
‘hillside star’) used by chrysanthemum 
farmers on Doi Inthanon with suitable 
LED bulbs.
 Thus, it is the astonishing account
of the Karen people of Ban Khun Klang. 
Despite the community’s remoteness, 
its distance from development and 
even electricity, it has grown into a self-
sufcient community where locals live 
a comfortable life. It is the nation’s 
fortune to have had a king who, like an 
angel, turned elds of poppy into elds 
of chrysanthemums that now glow like 
twinkling stars atop Chiang Mai’s very 
own Doi Inthanon.
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นอกจากนี้ กฟผ. ยังไดทําการวิจัยและพัฒนาหลอดไฟใหสามารถ
สองสวางไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด เนื่องจากในอดีตใชหลอดกลม
ขนาด 100 วัตต ทําใหตนทุนคาไฟคอนขางสูง ตกเดือนละ 10,000 
บาท แตเมือ่เปล่ียนมาใชหลอดตะเกียบ ซึง่ประหยัดไฟมากข้ึน แตกลบั
ประสบปญหาแสงฟุงกระจายข้ึนไปบนทองฟากลบความสวยงามของ
แสงดาว สงผลกระทบตอการทองเที่ยวและระบบนิเวศ กฟผ. จึงได
ร วมมือกับสถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ (องคการมหาชน) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม และกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช 
ศกึษาและวิจยัโครงการ “Dark Sky” ซึง่ไดนาํความรูเรือ่งแสงเขามา
ปรับใชในการปลูกดอกเบญจมาศ โดย กฟผ. ไดสนับสนุนและเปล่ียน
หลอดไฟท้ังหมดเปนหลอด LED พรอมชดุครอบลดการฟุงกระจายของ
แสง ซึ่งชวยลดตนทุนคาไฟฟา ชวยแกปญหาเรื่องแสงฟุงกระจายกลบ
แสงดาวบนทองฟา ลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด และชวยลด
ปญหาในระบบนิเวศของชุมชน รวมทั้งชวยเพิ่มประสิทธิภาพของ
หลอดไฟ ทําใหดอกเบญจมาศไดรับแสงสวางอยางเหมาะสม ปจจุบัน 
กฟผ. ไดดําเนินการปลดและเปลี่ยนหลอดไฟใหแกกลุมเกษตรกร
ผูปลูกดอกเบญจมาศบนดอยอินทนนทครบหมดทุกดวง (ดาว) แลว

 In the past, electric power had not 
yet reached Ban Khun Klang community. 
To cultivate the chrysanthemums, 
locals had to rely on hydropower from 
a waterfall, genenated by a power plant 
built by the Electricity Generating 
Authority of Thailand (EGAT). The power 
plant was built in line with the late 
king’s desire to supply electricity to the 
Royal Agricultural Project Research 
Station Inthanon and all Doi Inthanon 
homes.
 Nowadays, power needs have 
grown. The Royal Project and surrounding 
communities now depend on the 
Provincial Electricity Authority (PEA) as 
well as the Ban Khun Klang power plant 
for electricity. 
 Another remarkable part of Ban 
Khun Klang’s story is how the area’s 
abundant forests and catchment area 
are able to supply a constant ow of 
water. As a result, the hydroelectric 
power plant from the natural waterfall 
has been able to to supply electricity 
without pause for 24 hours a day over 
a period of 34 years. This is further 

และน่ีคือเร่ืองเลามหัศจรรยของชนชาติพันธุกะเหร่ียงท่ีชุมชน
บานขนุกลาง ไมนาเชือ่วาอดตีหมูบานทีอ่ยูหางไกลจากความเจรญิ และ
ไมมีไฟฟาใชในวันนั้น จะกลายเปนชุมชนที่อยูดีกินดีและพึ่งพาตนเอง
ไดอยางสมบูรณในวันนี้ เพราะประเทศไทยของเราโชคดเีหลือเกินท่ีมี
พระราชาทีท่รงเปรยีบดัง่เทวดาเดินดนิ ทรงเปลีย่นทุงดอกฝนใหกลาย
เปนทุงดอกเบญจมาศทีย่ามคํา่คนืกลายเปนหมูดาวบนดนิแหงยอดดอย
อินทนนท ณ อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม

enhanced by EGAT’s determination to 
develop power for the happiness of all 
Thais in accordance with the late 
majesty’s wishes, as an expression of 
EGAT’s deepest gratitude to King 
Bhumibol.
 EGAT also researched and developed 
higher efciency light bulbs. In the past, 
100-watt bulbs were used, causing 
electrical costs to be high - about 10,000 
baht a month. Switching to compact 
uorescent lamps lowered electricity 
bills, but resulted in another problem. 
The lamps were so bright that they cast 
light up into the night sky, blanketing 
the nighttime stars, and affecting 
tourism in the area.
 EGAT collaborated with National 
Astronomical Research Institute of 
Thailand (NARIT), Chiang Mai University, 
and the Department of National Parks, 
Wildlife and Plant Conservation on a 
research project called “Dark Sky.” 
EGAT applied the ndings on light to 
chrysanthemum cultivation efforts, 
and began supporting farmers in 
changing all lamps into LED bulbs with 

ในอดีตไฟฟายังไมครอบคลุมพ้ืนที่ชุมชนบานขุนกลาง การปลูกดอกเบญจมาศ
จึงตองใชไฟฟาพลังนํ้าตกท่ีผลิตจากโรงไฟฟาบานขุนกลางของ กฟผ. ซึ่งกอต้ังขึ้น
ตามแนวพระราชดํารขิองในหลวงรัชกาลที ่9 เพ่ือเปนแหลงจายไฟฟาสรางแสงสวาง
หลอเลีย้งสถานีวจิยัโครงการหลวงอินทนนทและชุมชนตางๆ บนดอยอินทนนทเกอืบ
ทุกบาน แตดวยปจจุบันความตองการใชไฟฟาเพ่ิมมากขึ้น โครงการหลวงฯ และ
ชุมชนจึงจําเปนตองใชไฟฟาจากท้ังการไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) และจาก
โรงไฟฟาบานขุนกลาง ซึง่เปนอกีหน่ึงความมหัศจรรยของชุมชนบานขุนกลางท่ีไดใช
ไฟฟาจากพลังนํ้าตกธรรมชาติ ซึ่งไหลลงมาหมุนเครื่องกําเนิดไฟฟาใหสามารถจาย
ไฟฟาไดตลอด 24 ชั่วโมง ยาวนานมามากกวา 34 ป อยางตอเนื่อง ไมเคยหยุด
เพราะความอุดมสมบูรณของธรรมชาติและปาตนนํ้า บวกกับความมุงมั่นตั้งใจ
ในการผลิตไฟฟาเพื่อความสุขของคนไทยของ กฟผ. ที่ดําเนินงานตามแนว
พระราชดําริของพระองคทานอยางเต็มที่ด วยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ
อยางหาที่สุดมิได

covers that reduced light diffusion.
 Altogether ,  th is  has reduced 
electricity costs, stopped the light from 
interfering with views of the night sky, 
lowered carbon dioxide emissions, and 
minimized issues with the local 
ecosystem. In addition, this has resulted 
in using more efcient light bulbs, so 
that the chrysanthemums receive the 
perfect amount of light.
 At present, EGAT has completely 
removed and replaced every bulb (or 
‘hillside star’) used by chrysanthemum 
farmers on Doi Inthanon with suitable 
LED bulbs.
 Thus, it is the astonishing account
of the Karen people of Ban Khun Klang. 
Despite the community’s remoteness, 
its distance from development and 
even electricity, it has grown into a self-
sufcient community where locals live 
a comfortable life. It is the nation’s 
fortune to have had a king who, like an 
angel, turned elds of poppy into elds 
of chrysanthemums that now glow like 
twinkling stars atop Chiang Mai’s very 
own Doi Inthanon.
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What is a drug allergy?
Drug allergy is the abnormal reaction of the 
immune system to a medication. As our 
body’s defense system against illnesses and 
infect ions, once foreign organisms or 
substances enter your body, our immune 
system will attack these invaders through a 
series of steps. This process of an immune 
response can result in various signs and 
symptoms of allergies, such as rashes, 
swollen lips, swollen eyelids, or in more 
severe cases, rashes with peeling skin, low 
blood pressure, and apnea.

การแพยา คืออะไร
การแพยา คือ ปฏิกิริยาที่รางกายตอบสนองตอยา
ผานระบบภูมิคุมกัน เมื่อมีสิ่งแปลกปลอมเขาสูรางกาย
จะเกิดการกระตุ นระบบภูมิคุ มกันใหสรางสารออกมา
เพื่อทําลายสิ่งแปลกปลอมนั้น กระบวนการดังกลาว
ทําใหเกิดอาการแพในลักษณะตาง ๆ ไดแก ผื่น คัน
ริมฝปากบวม เปลือกตาบวม หรือในบางรายอาจมี
การแพที่รุนแรง เช น เป นผื่นที่มีลักษณะผิวหนัง
หลุดลอก ความดันโลหิตตํ่าและหยุดหายใจ

ÅÑ¡É³Ð
¡ÒÃá¾ŒÂÒ

Symptoms of 
Drug Allergies

àÃÕÂºàÃÕÂ§: ฝายแพทยและอนามัย / Medical and Health Division
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1. การแพยาแบบเฉียบพลัน
มีอาการแสดงภายใน 1 ชั่วโมง โดยมี

อาการแสดง ไดแก ผื่นลมพิษ การบวม
ใตผิวหนังและเย่ือเมือก อาการทองเสีย
เวียนศีรษะ และ ความดันโลหิตตก เปนตน

2. การแพยาแบบไมเฉียบพลัน
มีอาการแสดงหลังจากไดรับยามากกวา 

1 ชัว่โมง ซึง่อาจมีอาการแสดงไดหลากหลาย 
เชน ผืน่ลมพิษทีเ่กดิชา ผืน่ผวิหนงัชนดิรุนแรง 
เกิดตุ มพอง ผิวหนังลอก รวมกับอาการ
แทรกซอนในระบบอื่น ๆ

การแพยาขามกัน
เนื่องจากโครงสรางของยาท่ีทําหนาที่

เปนตัวกระตุน (Antigen) ตอภูมิคุมกันของ
รางกาย ซึง่อาจจะมาจากสวนของโครงสราง
ของยา ดงันัน้ การแพยาท่ีอยูในกลุมเดยีวกัน 
โดยเรยีกการแพยาทีม่โีครงสรางใกลเคยีงกนั
ในลักษณะนี้วา การแพยาขามกัน (Cross 
Reactivity)

กลุมยาท่ีพบการแพยาขามกันมากท่ีสุด
ไดแก ยาปฏิชีวนะในกลุมบีตาแลคแตม 
(Beta-lactams) เชน กลุ มเพนนิซิลลิน 
เปนตน กลุมยาที่มีโครงสรางซัลโฟนาไมด 
(Sulfonamides) ยาแกปวดหรือยาตานการ
อกัเสบทีไ่มใชสเตยีรอยด (NSAIDs) และกลุม
ยากันชกั โดยยาทีม่โีครงสรางคลายกันอาจมี
การแพยาขามกันได แตอยางไรก็ตามการ
แพยาขามกนับางกรณไีมไดเกดิจากปฏิกริยิา
การแพ แตเปนผลจากฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา
ของยาเอง เนือ่งจากยาในกลุมเดยีวกนัมกัจะ
มีฤทธ์ิทางเภสัชวิทยาใกลเคียงกัน โดย
ไมไดสัมพันธกับสูตรโครงสราง หากอาการ
เหลานั้นเกิดจากผลขางเคียงของยา ก็ไม
จําเปนตองหยุดยาหรือหามใชยานั้น

Drug allergy types can be categorized into 
two groups by their degrees of hypersensitivity 
reactions;
 1.Immediate Hypersensitivity Reactions
 Signs and symptoms appear within 1 hour 
after exposure. They include rashes, mucous 
membrane and subcutaneous swelling, diarrhea, 
dizziness, and drops in blood pressure, etc.
 2.Delayed Hypersensitivity Reactions
 Signs and symptoms appear after 1 hour 
after exposure. Symptoms may vary; for 
example delayed urticaria or hives, severe skin 
rashes, blisters, peeling skin, along with 
complications in other body systems.
 Drug Allergies and Cross-Reactivity 
 Some drug structures work as an Antigen 
to provoke our body’s immune responses. It is 
possible to adopt hypersensitivity reactions 
from medications in the same group of those 
with similar drug structures; this is called Cross-
Reactivity. 
 The most commonly seen drug allergies 
caused by cross-reactivity are from the Beta-
lactams antibiotics, such as the penicillin group, 
those with Sulfonamides structure, non-
steroidal anti-inammatory drugs, and anti-
epileptic drugs.
 However, it should be noted that although 
drugs of  s imi lar  s t ructures can cause 
hypersensitivity reactions from cross-reaction, 
in some cases, signs and symptoms are the 
pharmacological effects of each medication - 
the same type of drugs tend to have similar 

results without being of the same structures. If 
those symptoms are only from the drugs’ side 
effects, there is no need to stop using them.
Instructions when Drug Allergy Is Suspected
 1. Stop taking the medications immediately 
once you experience these abnormalities; body 
aches, headache, nausea and vomiting, joint 
pain or strange rashes on the skin.
 2. Take pictures of the earliest signs of 
rashes and bring them with all the medications 
that you have taken with their tags to consult 
your doctor or pharmacist.
For Those with History of Drug Allergy
 1. Remember well the drug names and your 
drug allergy symptoms or carry with you your 
drug allergy identity card and always show them 
to your doctors and pharmacists.
 2. Always make sure to inform your doctors 
and pharmacists all  the names of the 
medications that you are allergic to.
 3. Avoid using the medications or the groups 
of medicines that you have a history of drug 
allergy with.
 Drug Allergies do not occur to every 
patient, and it is impossible to know which 
drug each person would be allergic to. 
Although, as of now, with the advances in 
technologies, we could check the genes and 
predict the risks of severe skin rashes from 
drug allergies, we are still unable to check 
everything. However, it is possible for you to 
observe the early signs before it becomes 
severe.

ขอควรปฏิบัติหากสงสัยแพยา
1. หากพบอาการผิดปกติ เชนปวดเมื่อยตามตัว ปวดศีรษะ 

คลื่นไส อาเจียน ปวดขอ หรือ มีผื่นผิวหนังผิดปกติ ใหหยุดยาทันที
2. ถายรูป ผื่นในระยะแรก แลวนํายาที่ใชทั้งหมด พรอมฉลาก

และชื่อยามาพบแพทยและเภสัชกร
หากทานมีประวัติแพยา
1. จดจําชื่อยา และอาการที่ทานแพยา หรือพกบัตรแพยา

ติดตัว และยื่นแสดงบัตร
2. แจงชื่อยาที่แพแกแพทยและเภสัชกรทุกครั้ง
3. หลีกเลี่ยงการใชยาหรือกลุมยาที่เคยแพ

การแพยาไมไดเกิดกับผูปวยทุกราย และไมสามารถทราบไดวาใครจะแพยาอะไร ถึงแมปจจุบันจะ
สามารถตรวจยีนส เพื่อทํานายความเสี่ยงตอการเกิดผื่นแพยารุนแรงทางผิวหนังได แตก็ยังไมสามารถ
ตรวจไดทุกชนิด แตทานสามารถสังเกตอาการนํา กอนที่จะแพยารุนแรงไดเชนกัน
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1. การแพยาแบบเฉียบพลัน
มีอาการแสดงภายใน 1 ชั่วโมง โดยมี

อาการแสดง ไดแก ผื่นลมพิษ การบวม
ใตผิวหนังและเย่ือเมือก อาการทองเสีย
เวียนศีรษะ และ ความดันโลหิตตก เปนตน

2. การแพยาแบบไมเฉียบพลัน
มีอาการแสดงหลังจากไดรับยามากกวา 

1 ชัว่โมง ซึง่อาจมอีาการแสดงไดหลากหลาย 
เชน ผืน่ลมพษิทีเ่กดิชา ผืน่ผวิหนงัชนดิรนุแรง 
เกิดตุ มพอง ผิวหนังลอก รวมกับอาการ
แทรกซอนในระบบอื่น ๆ

การแพยาขามกัน
เนื่องจากโครงสรางของยาท่ีทําหนาที่

เปนตัวกระตุน (Antigen) ตอภูมิคุมกันของ
รางกาย ซึง่อาจจะมาจากสวนของโครงสราง
ของยา ดงันัน้ การแพยาทีอ่ยูในกลุมเดยีวกนั 
โดยเรยีกการแพยาทีม่โีครงสรางใกลเคียงกนั
ในลักษณะนี้วา การแพยาขามกัน (Cross 
Reactivity)

กลุมยาท่ีพบการแพยาขามกันมากท่ีสุด
ไดแก ยาปฏิชีวนะในกลุมบีตาแลคแตม 
(Beta-lactams) เชน กลุ มเพนนิซิลลิน 
เปนตน กลุมยาที่มีโครงสรางซัลโฟนาไมด 
(Sulfonamides) ยาแกปวดหรอืยาตานการ
อกัเสบทีไ่มใชสเตยีรอยด (NSAIDs) และกลุม
ยากันชกั โดยยาทีม่โีครงสรางคลายกนัอาจมี
การแพยาขามกันได แตอยางไรก็ตามการ
แพยาขามกนับางกรณไีมไดเกดิจากปฏกิริยิา
การแพ แตเปนผลจากฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา
ของยาเอง เนือ่งจากยาในกลุมเดยีวกนัมกัจะ
มีฤทธ์ิทางเภสัชวิทยาใกลเคียงกัน โดย
ไมไดสัมพันธกับสูตรโครงสราง หากอาการ
เหลานั้นเกิดจากผลขางเคียงของยา ก็ไม
จําเปนตองหยุดยาหรือหามใชยานั้น

Drug allergy types can be categorized into 
two groups by their degrees of hypersensitivity 
reactions;
 1.Immediate Hypersensitivity Reactions
 Signs and symptoms appear within 1 hour 
after exposure. They include rashes, mucous 
membrane and subcutaneous swelling, diarrhea, 
dizziness, and drops in blood pressure, etc.
 2.Delayed Hypersensitivity Reactions
 Signs and symptoms appear after 1 hour 
after exposure. Symptoms may vary; for 
example delayed urticaria or hives, severe skin 
rashes, blisters, peeling skin, along with 
complications in other body systems.
 Drug Allergies and Cross-Reactivity 
 Some drug structures work as an Antigen 
to provoke our body’s immune responses. It is 
possible to adopt hypersensitivity reactions 
from medications in the same group of those 
with similar drug structures; this is called Cross-
Reactivity. 
 The most commonly seen drug allergies 
caused by cross-reactivity are from the Beta-
lactams antibiotics, such as the penicillin group, 
those with Sulfonamides structure, non-
steroidal anti-inammatory drugs, and anti-
epileptic drugs.
 However, it should be noted that although 
drugs of  s imi lar  s t ructures can cause 
hypersensitivity reactions from cross-reaction, 
in some cases, signs and symptoms are the 
pharmacological effects of each medication - 
the same type of drugs tend to have similar 

results without being of the same structures. If 
those symptoms are only from the drugs’ side 
effects, there is no need to stop using them.
Instructions when Drug Allergy Is Suspected
 1. Stop taking the medications immediately 
once you experience these abnormalities; body 
aches, headache, nausea and vomiting, joint 
pain or strange rashes on the skin.
 2. Take pictures of the earliest signs of 
rashes and bring them with all the medications 
that you have taken with their tags to consult 
your doctor or pharmacist.
For Those with History of Drug Allergy
 1. Remember well the drug names and your 
drug allergy symptoms or carry with you your 
drug allergy identity card and always show them 
to your doctors and pharmacists.
 2. Always make sure to inform your doctors 
and pharmacists all  the names of the 
medications that you are allergic to.
 3. Avoid using the medications or the groups 
of medicines that you have a history of drug 
allergy with.
 Drug Allergies do not occur to every 
patient, and it is impossible to know which 
drug each person would be allergic to. 
Although, as of now, with the advances in 
technologies, we could check the genes and 
predict the risks of severe skin rashes from 
drug allergies, we are still unable to check 
everything. However, it is possible for you to 
observe the early signs before it becomes 
severe.

ขอควรปฏิบัติหากสงสัยแพยา
1. หากพบอาการผิดปกติ เชนปวดเมื่อยตามตัว ปวดศีรษะ 

คลื่นไส อาเจียน ปวดขอ หรือ มีผื่นผิวหนังผิดปกติ ใหหยุดยาทันที
2. ถายรูป ผื่นในระยะแรก แลวนํายาที่ใชทั้งหมด พรอมฉลาก

และชื่อยามาพบแพทยและเภสัชกร
หากทานมีประวัติแพยา
1. จดจําชื่อยา และอาการที่ทานแพยา หรือพกบัตรแพยา

ติดตัว และยื่นแสดงบัตร
2. แจงชื่อยาที่แพแกแพทยและเภสัชกรทุกครั้ง
3. หลีกเลี่ยงการใชยาหรือกลุมยาที่เคยแพ

การแพยาไมไดเกิดกับผูปวยทุกราย และไมสามารถทราบไดวาใครจะแพยาอะไร ถึงแมปจจุบันจะ
สามารถตรวจยีนส เพื่อทํานายความเสี่ยงตอการเกิดผื่นแพยารุนแรงทางผิวหนังได แตก็ยังไมสามารถ
ตรวจไดทุกชนิด แตทานสามารถสังเกตอาการนํา กอนที่จะแพยารุนแรงไดเชนกัน
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กรมอนามัยเตือน กิน “ปง ยาง อาหารรมควัน” ประจํา เสี่ยง
สะสมมะเร็ง โดย นพ.วชิระ เพ็งจันทร อธิบดีกรมอนามัย เผยวา
ประชาชนที่นิยมกินอาหารปงยาง หรืออาหารรมควัน เปนประจํา
จะมีความเสี่ยงตอ การไดรับสารอันตราย  3 ชนิดดวยกัน ไดแก 
สารไนโตรซามนี (Nitrosamines) ทีพ่บในปลาหมกึ ปลาทะเลยาง
และอาหารที่ใสสารไนเตรต ซึ่งเปนสารกันบูด เชน แหนม ไสกรอก 
เบคอน แฮม เปนตน สารไพโรลัยเซต (Pyrolysates) พบ
มากในสวนที่ไหมเกรียมของอาหาร ป งยาง และสารพีเอเอช 
หรือสารกลุ ม โพลีไซคลิก อะโรมาติก ไฮโดรคารบอน 
(Polycyclic aromatic hydrocarbon) เปนสารเริ่มตนของ
สารกลายพันธุ (Premutagen) และสารเร่ิมตนของสารกอมะเร็ง 
(Precarcinogen) ซึ่งเปนสารชนิดเดียวกับที่ควันไฟไอเสีย
ของเคร่ืองยนต ควันบุหรี่ และเตาเผาเชื้อเพลิงในโรงงาน
อุตสาหกรรม

¡Ô¹» � œ§Â‹Ò§ 
ÃÁ¤ÇÑ¹ 
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The Department of Health warns lovers of Barbecue food of higher risks of cancer with Dr. Wachira 
Pengjuntr, Director-General of the Department of Health, elaborating more in details. 
 He reveals the three dangerous substances that people who regularly consume barbecue-type 
food (grilled and smoked food) risk being exposed to.

สารพิษทั้ง 3 ชนิดนี้ เกิดขึ้นขณะการปงยาง
อาหาร เพราะไขมันหรือนํ้ามันจะหยดลงบนเตาไฟ 
ทําใหเกิดการเผาไหมที่ไมสมบูรณ และกอใหเกิด
สารพีเอเอชลอยข้ึนมา พรอมเขมาควันเกาะท่ีบริเวณ
ผิวของอาหาร ซึ่งพบในปริมาณมาก ถาปงยาง
จนไหมเกรียม หากรับประทานเปนประจําจะมี
โอกาสเส่ียงตอการเกิดโรคมะเร็ง โดยเฉพาะมะเร็ง
ตับ ซึ่งจากสถิติขององคการอนามัยโลก (WHO)
พบวาในป 2553 มีผูปวยมะเร็งตับในประเทศไทย 
23,410 ราย และเสียชวีติ 20,334 ราย คดิเปนอตัรา
การเสียชีวิต 55 คนตอวัน หรือ 2 คนตอชั่วโมง

ดังนั้น เพื่อลดความเสี่ยงตอการไดรับสารพิษ 
ควรเลือกเน้ือสตัวทีไ่มตดิมนั หรอืตดัสวนเปนมนัออก
เพื่อลดปริมาณไขมันที่จะไปหยดลงบนถานขณะ
ปงยาง กรณีใชเตาถานธรรมดาควรใชถานที่อัด
เปนกอน ไมควรใชถานปนละเอียด หรืออาจใช
ถานที่เปนไมเนื้อแข็งแทน เพราะการเผาไหม
จะเกิดขึ้นอยางชา ๆ หากมีสวนที่ไหมเกรียม ให
ตัดทิ้งทนัท ีควรเลอืกรานทีใ่ชภาชนะในการปงยาง
แบบลดหรือปองกันนํ้ามันหยดลงบนเตาไฟได เชน 
เตาไฟฟา หรือเตาไรควัน เพราะสามารถควบคุม
ระดับความรอนไดมากกวาการใชเตาถาน

 The rst of the three is Nitrosamines 
that is found in squids, grilled sea sh, 
and food that contains nitrate that 
serves as preservatives such as Nam 
(Sour Pork), sausage bacon, and ham.
The second one is Pyrolysates that 
accumulates at the burnt parts of any 
grilled food, while the last one is those 
that belong to Polycyclic Aromatic 
Hydrocarbon type. These Polycyclic 
Aromatic Hydrocarbon substances are the 
P remutagen .  They  a re  a l so  the 
Precarcinogen that is the same substance 
we nd in the smoke from automobiles, 
cigarettes, and factories.
  These three toxic substances are 
conceived by incomplete combustion 

during the process of grilling where oil or 
fat is dropping onto the grill, leading to 
the presence of Polycyclic Aromatic 
Hydrocarbon on the surface of the food 
along with the smoke and soot from 
grilling. The more cooked and burned the 
food is, the more abundant we can nd 
these toxic substances. If consumed 
regularly, there is an increased risk of 
cancer, especial liver cancer. WHO’s 
statistics state that, in 2010, Thailand saw 
23,410 patients with liver cancer and 
20,334 deaths from it, equaling 55 deaths 
per day or 2 deaths per hour.
 To lower the risk of having these toxic 
substances entering your body, try to 
choose lean meat or one with low-fat 

Th D t t f H lth l f B b f d f hi h i k f

Barbecue: Danger in the Smoke

content or just cut the fat out completely. 
This will reduce the amount of fat that 
will drop onto the grill while cooking. In 
case of a regular grill, try to look for 
compressed charcoal. Try to avoid 
powdered charcoal. You can also use 
charcoal that is made from hardwood as 
the combustion will take place gradually. 
Make sure to cut the burnt parts off your 
food. Try to look for barbecue-type 
restaurants with the utensils that reduce 
or prevent the oil from dripping onto the 
grill; for example, an electric grill, or a 
smoke-free grill as they are better at 
controlling heat than those with charcoal.
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กรมอนามัยเตือน กิน “ปง ยาง อาหารรมควัน” ประจํา เสี่ยง
สะสมมะเร็ง โดย นพ.วชิระ เพ็งจันทร อธิบดีกรมอนามัย เผยวา
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สารไนโตรซามนี (Nitrosamines) ทีพ่บในปลาหมกึ ปลาทะเลยาง
และอาหารที่ใสสารไนเตรต ซึ่งเปนสารกันบูด เชน แหนม ไสกรอก 
เบคอน แฮม เปนตน สารไพโรลัยเซต (Pyrolysates) พบ
มากในสวนที่ไหมเกรียมของอาหาร ป งยาง และสารพีเอเอช 
หรือสารกลุ ม โพลีไซคลิก อะโรมาติก ไฮโดรคารบอน 
(Polycyclic aromatic hydrocarbon) เปนสารเริ่มตนของ
สารกลายพันธุ (Premutagen) และสารเร่ิมตนของสารกอมะเร็ง 
(Precarcinogen) ซึ่งเปนสารชนิดเดียวกับที่ควันไฟไอเสีย
ของเคร่ืองยนต ควันบุหรี่ และเตาเผาเชื้อเพลิงในโรงงาน
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The Department of Health warns lovers of Barbecue food of higher risks of cancer with Dr. Wachira 
Pengjuntr, Director-General of the Department of Health, elaborating more in details. 
 He reveals the three dangerous substances that people who regularly consume barbecue-type 
food (grilled and smoked food) risk being exposed to.

สารพิษทั้ง 3 ชนิดนี้ เกิดข้ึนขณะการปงยาง
อาหาร เพราะไขมันหรือนํ้ามันจะหยดลงบนเตาไฟ 
ทําใหเกิดการเผาไหมที่ไมสมบูรณ และกอใหเกิด
สารพีเอเอชลอยข้ึนมา พรอมเขมาควันเกาะท่ีบรเิวณ
ผิวของอาหาร ซึ่งพบในปริมาณมาก ถาปงยาง
จนไหมเกรียม หากรับประทานเปนประจําจะมี
โอกาสเส่ียงตอการเกิดโรคมะเร็ง โดยเฉพาะมะเร็ง
ตับ ซึ่งจากสถิติขององคการอนามัยโลก (WHO)
พบวาในป 2553 มีผูปวยมะเร็งตับในประเทศไทย 
23,410 ราย และเสียชวีติ 20,334 ราย คดิเปนอัตรา
การเสียชีวิต 55 คนตอวัน หรือ 2 คนตอชั่วโมง

ดังนั้น เพื่อลดความเสี่ยงตอการไดรับสารพิษ 
ควรเลือกเน้ือสตัวทีไ่มตดิมนั หรอืตดัสวนเปนมนัออก
เพื่อลดปริมาณไขมันที่จะไปหยดลงบนถานขณะ
ปงยาง กรณีใชเตาถานธรรมดาควรใชถานที่อัด
เปนกอน ไมควรใชถานปนละเอียด หรืออาจใช
ถานที่เปนไมเนื้อแข็งแทน เพราะการเผาไหม
จะเกิดขึ้นอยางชา ๆ หากมีสวนที่ไหมเกรียม ให
ตัดทิ้งทนัท ีควรเลอืกรานทีใ่ชภาชนะในการปงยาง
แบบลดหรือปองกันนํ้ามันหยดลงบนเตาไฟได เชน 
เตาไฟฟา หรือเตาไรควัน เพราะสามารถควบคุม
ระดับความรอนไดมากกวาการใชเตาถาน

 The rst of the three is Nitrosamines 
that is found in squids, grilled sea sh, 
and food that contains nitrate that 
serves as preservatives such as Nam 
(Sour Pork), sausage bacon, and ham.
The second one is Pyrolysates that 
accumulates at the burnt parts of any 
grilled food, while the last one is those 
that belong to Polycyclic Aromatic 
Hydrocarbon type. These Polycyclic 
Aromatic Hydrocarbon substances are the 
P remutagen .  They  a re  a l so  the 
Precarcinogen that is the same substance 
we nd in the smoke from automobiles, 
cigarettes, and factories.
  These three toxic substances are 
conceived by incomplete combustion 

during the process of grilling where oil or 
fat is dropping onto the grill, leading to 
the presence of Polycyclic Aromatic 
Hydrocarbon on the surface of the food 
along with the smoke and soot from 
grilling. The more cooked and burned the 
food is, the more abundant we can nd 
these toxic substances. If consumed 
regularly, there is an increased risk of 
cancer, especial liver cancer. WHO’s 
statistics state that, in 2010, Thailand saw 
23,410 patients with liver cancer and 
20,334 deaths from it, equaling 55 deaths 
per day or 2 deaths per hour.
 To lower the risk of having these toxic 
substances entering your body, try to 
choose lean meat or one with low-fat 
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content or just cut the fat out completely. 
This will reduce the amount of fat that 
will drop onto the grill while cooking. In 
case of a regular grill, try to look for 
compressed charcoal. Try to avoid 
powdered charcoal. You can also use 
charcoal that is made from hardwood as 
the combustion will take place gradually. 
Make sure to cut the burnt parts off your 
food. Try to look for barbecue-type 
restaurants with the utensils that reduce 
or prevent the oil from dripping onto the 
grill; for example, an electric grill, or a 
smoke-free grill as they are better at 
controlling heat than those with charcoal.
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42 ปี เข่ือนสิริกิติ์…หนึ่งในที่สุดอุตรดิตถ์

ดอกจานและประดูแ่ดงบานสะพรัง่ในวนัทีเ่รามาถงึเขือ่นสริกิติิ ์บอกสญัญาณว่าหน้า
ร้อนมาถงึแล้ว แต่เขือ่นดนิทีใ่หญ่ทีส่ดุในประเทศไทยทีส่ร้างขึน้ตามโครงการพฒันาลุม่น�า้
น่านเมื่อปี 2506 ในพื้นที่ต�าบลผาเลือด อ�าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ยังคงท�าหน้าที่
อย่างแข็งขันเพื่อบริหารทรัพยากรน�้าและผลิตกระแสไฟฟ้าให้เพียงพอต่อการใช้งานของ
ผู้คนนับล้าน ๆ ชีวิต

หากถามว่าอะไรคือที่สุดของจังหวัดอุตรดิตถ์ เราเชื่อว่าเขื่อนสิริกิติ์คือหนึ่งในค�าตอบ 
เพราะตลอดเวลา 42 ปีทีเ่ขือ่นสริิกติิแ์ละโรงไฟฟ้าเปิดด�าเนนิการเมือ่วนัที ่4 มนีาคม 2520 
คงปฏิเสธไม่ได้ว่าได้ก่อเกิดประโยชน์มหาศาล ทั้งจากพลังงานน�้าและไฟฟ้าที่เอื้อต่อการ
เพาะปลูก ประมง อุตสาหกรรม แล้วยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ต้องห้ามพลาดอีกต่างหาก 

ไม่ว่าจะเป็นจดุชมววิสนัเขือ่นทีเ่ราขึน้ไปนัง่มองพระอาทติย์ตก บรรยากาศโรแมนตกิ
สุด ๆ มีจักรยานให้ปั่นชมวิวด้วย ไปถ่ายรูปบนสะพานเฉลิมพระเกียรติบรมราชินีนาถ 
สะพานแขวนทีท่อดข้ามล�าน�า้น่าน เดนิเล่นในอโุมงค์ไผ่ พร้อมชมพนัธุไ์ผ่หายาก เพลนิไป
กบัการถ่ายรปูดอกไม้หลากสรีอบเขือ่น ชมงานประติมากรรมสูแ่สงสว่างกลางสวนสมุาลยั 
บ้านพักก็สะดวกสบาย ที่ร้านอาหารระเบียงน่านก็มีเมนูปลาอร่อย ๆ จากล�าน�้าน่าน 
บอกเลยว่ามาเที่ยวเขื่อนสิริกิติ์…ไม่ผิดหวัง

The 42 Year-old Sirikit Dam, One of Uttaradit’s Greatest Stars
On the day that we arrived at Sirikit Dam, we were greeted by the blooms of 

palash flowers and monkey flowers. It signifies the arrival of summer. This country’s 
largest earth dam still stands strong in Pha Luead sub-district, Tha Pla district, 
Uttaradit province, as it has always been since its inauguration following the 
1963’s Nan River Basin Project, continuing to support the management of water 
resources and to generate enough electricity to serve millions of lives. 

If one asks of the greatest thing in Uttaradit province, Sirikit Dam is undoubtedly 
among the answers. Throughout the 42 years of the dam and its power plant’s 
existence since their first operation on March 4, 1977, the immense benefits that 
the dam has brought, in the forms of water resources and electricity, to the 
province’s agriculture, fishery, and industry, were undeniable. It is also a must-go 
tourist attraction itself.

From a romantic spot to watch the sunset to a scenic ride on a bicycle, from 
picturesque spots on Chalerm Phrakiat Queen Sirikit bridge or on the suspension 
bridge over Nan river for your photo sessions to a stroll through a bamboo tunnel 
and a chance to see rare bamboos, and from the abundance of colorful flowers 
around the dam to witnessing the splendor of Sumalai Park’s Sculpture of Enlightenment, 
a trip to Sirikit Dam will not be disappointing. The accommodation is comfy, while 
the Rabieng Nan restaurant will pamper you with its delicacies made of fish from 
the dam itself.

เม็ดมะม ่วงหิมพานต์รสต้มย�าทยอย 

เข้าปากไม่หยุด รสชาติมัน ๆ เคล้าเครื่อง
ต้มย�าหอม ๆ  สลับกับรสเค็ม ๆ  กรอบ ๆ  
ของปลาซิวแก้วทอดใส่ใบมะกรูด เป็น
ของกินเล ่นสุดฟินน์ที่ เราได ้จากทริป 

เที่ยว เ ข่ือนสิริกิติ์ แล ะชุมชนรอบ ๆ 
เข่ือนในอ�าเภอท่าปลา ช่วยไม่ให้เหงาปาก 

ระหว่างนั่งรถไฟขาล่องกลับกรุงเทพฯ ที่
ใช้เวลานาน 8 - 9 ชั่วโมง

These tomyum-flavored toasted cashew nuts, we can’t get 

enough of them. Their rich nutty flavor and the fragrance of the 

tomyum mix go so well with the deep-fried Thai river sprats with 

kaffir lime leaves that they have won a place in our hearts as the 

most wonderful snacks during our trip to Sirikit Dam and the 

communities in its vicinity in Tha Pla district. The snacks had 

actually saved us from boredom on our train ride back to Bangkok 

that took us 8-9 hours. 

เที่ยวชุมชนคนท่าปลาลิ้มรสความสุข
ของคนข้างเข่ือน  
A GLIMPSE INTO 
HAPPINESS OF LIFE BY THE DAM
: A VISIT TO THE THA PLA COMMUNITY

มันทุกเม็ด 

ของเด็ดบ้านหาดไก่ต้อย

ส�าหรบัวสิาหกจิชมุชน กลุ่มส่งเสรมิอาชพี
บ้านหาดไก่ต้อย เดมิเป็นกลุ่มชาวบ้านทีอ่พยพ
ออกจากพื้นท่ีสร ้างเขื่อนสิริ กิ ต์ิ และเม่ือ 
มาอาศัยบนพื้นท่ีใหม่ ซึ่งเป็นพ้ืนท่ีแห้งแล้ง 
ปลูกพืชอะไรก็ไม่ส�าเร็จ นอกจากต้นมะม่วง 
หิมพานต์ที่ทนแล้งได้ดี พี่วันทรา ผ่านค�า 
ประธานกลุ ่มวิสาหกิจฯ จึงน�าเม็ดมะม่วง 
หิมพานต์มาลองแปรรูป ใคร ๆ ที่ได้ชิมต่างก็
ติดใจเพราะเม็ดมะม่วงหิมพานต์ของท่ีน่ีมี
รสชาติหวานมัน เน้ือแน่นกว่าของภาคใต้ 
กลายเป็นสินค้าโอทอป 5 ดาวท่ีสร้างชื่อให้
อ�าเภอท่าปลา บวกด้วยแรงสนับสนุนจากทาง 
กฟผ. ท่ีช่วยประชาสัมพันธ์และเพ่ิมช่องทาง
จ�าหน่าย รวมถึงให้ทุนพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

เม็ดมะม่วงหิมพานต์ท่ีจ�าหน่ายมีท้ังแบบ
เมด็ดบิ ทอด อบ รวมถงึมหีลายรสชาตใิห้เลอืก 
เช่น อบน�้าเกลือ เคลือบเกสรผึ้ง รสปาปริก้า 
รสสาหร่ายโนริ แต่ที่พี่วันทราภูมิใจสุด ๆ คือ 
รสต้มย�า ซึ่งเป็นรสชาติทรงโปรดของสมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 
ใครอยากมาชิม ชอป ชมการแปรรูปเม็ด
มะม่วงหิมพานต์ ทางกลุ่มฯ ก็ยินดีต้อนรับจ้า

Crunchiness in Every Bite
The Star of Baan Had Kai Toy

An occupational promotion group, Baan Had Kai Toy 
Community Enterprise was formed from people who 
needed to resettle from Sirikit Dam contruction. After their 
resettlement, they discovered the area to be arid, and it was nearly impossible 
for them to grow anything but the cashew nut trees. Ms.Wantra Pankham, the 
Community Enterprise’s president had decided to try to create new products 
from cashew nuts. The results of this experimentation proved to be a great success. 
The cashew nuts from this community have won the hearts of all who have tasted 
them with their rich, sweet, and nutty taste and their fleshy beans – even fleshier 
than the ones from the south of Thailand. With the supports from the Electricity 
Generating Authority of Thailand in providing them with start-up grants, publicity 
and more sales channels, their cashew nuts have finally risen to become a 5 - Star 
OTOP product that has put Tha Pla district on the map

The Group’s cashew nuts come in many forms; raw, deep-fried, and baked. 
They also come in many flavors, such as baked with salt water, honey-glazed, 
paprika - flavored, Nori seaweed-flavored, etc. However, the flavor that Ms. Wantra 
is most proud of is the Tomyum flavor which has also gained the recognition of 
HRH Princess Maka Chakri Sirindhorn. For those interested, just visit to have a 
taste, patronize, or even enjoy the production process. The Group will be more 
than happy to welcome you.
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42 ปี เข่ือนสิริกิติ์…หนึ่งในที่สุดอุตรดิตถ์

ดอกจานและประดูแ่ดงบานสะพรัง่ในวนัทีเ่รามาถงึเขือ่นสริกิติิ ์บอกสญัญาณว่าหน้า
ร้อนมาถงึแล้ว แต่เขือ่นดนิทีใ่หญ่ทีส่ดุในประเทศไทยทีส่ร้างขึน้ตามโครงการพฒันาลุม่น�า้
น่านเมื่อปี 2506 ในพื้นที่ต�าบลผาเลือด อ�าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ยังคงท�าหน้าที่
อย่างแข็งขันเพื่อบริหารทรัพยากรน�้าและผลิตกระแสไฟฟ้าให้เพียงพอต่อการใช้งานของ
ผู้คนนับล้าน ๆ ชีวิต

หากถามว่าอะไรคือที่สุดของจังหวัดอุตรดิตถ์ เราเชื่อว่าเขื่อนสิริกิติ์คือหนึ่งในค�าตอบ 
เพราะตลอดเวลา 42 ปีทีเ่ขือ่นสริิกติิแ์ละโรงไฟฟ้าเปิดด�าเนนิการเมือ่วนัที ่4 มนีาคม 2520 
คงปฏิเสธไม่ได้ว่าได้ก่อเกิดประโยชน์มหาศาล ทั้งจากพลังงานน�้าและไฟฟ้าที่เอื้อต่อการ
เพาะปลูก ประมง อุตสาหกรรม แล้วยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ต้องห้ามพลาดอีกต่างหาก 

ไม่ว่าจะเป็นจดุชมววิสนัเขือ่นทีเ่ราขึน้ไปนัง่มองพระอาทติย์ตก บรรยากาศโรแมนตกิ
สุด ๆ มีจักรยานให้ปั่นชมวิวด้วย ไปถ่ายรูปบนสะพานเฉลิมพระเกียรติบรมราชินีนาถ 
สะพานแขวนทีท่อดข้ามล�าน�า้น่าน เดนิเล่นในอโุมงค์ไผ่ พร้อมชมพนัธุไ์ผ่หายาก เพลนิไป
กบัการถ่ายรปูดอกไม้หลากสรีอบเขือ่น ชมงานประติมากรรมสูแ่สงสว่างกลางสวนสมุาลยั 
บ้านพักก็สะดวกสบาย ที่ร้านอาหารระเบียงน่านก็มีเมนูปลาอร่อย ๆ จากล�าน�้าน่าน 
บอกเลยว่ามาเที่ยวเขื่อนสิริกิติ์…ไม่ผิดหวัง

The 42 Year-old Sirikit Dam, One of Uttaradit’s Greatest Stars
On the day that we arrived at Sirikit Dam, we were greeted by the blooms of 

palash flowers and monkey flowers. It signifies the arrival of summer. This country’s 
largest earth dam still stands strong in Pha Luead sub-district, Tha Pla district, 
Uttaradit province, as it has always been since its inauguration following the 
1963’s Nan River Basin Project, continuing to support the management of water 
resources and to generate enough electricity to serve millions of lives. 

If one asks of the greatest thing in Uttaradit province, Sirikit Dam is undoubtedly 
among the answers. Throughout the 42 years of the dam and its power plant’s 
existence since their first operation on March 4, 1977, the immense benefits that 
the dam has brought, in the forms of water resources and electricity, to the 
province’s agriculture, fishery, and industry, were undeniable. It is also a must-go 
tourist attraction itself.

From a romantic spot to watch the sunset to a scenic ride on a bicycle, from 
picturesque spots on Chalerm Phrakiat Queen Sirikit bridge or on the suspension 
bridge over Nan river for your photo sessions to a stroll through a bamboo tunnel 
and a chance to see rare bamboos, and from the abundance of colorful flowers 
around the dam to witnessing the splendor of Sumalai Park’s Sculpture of Enlightenment, 
a trip to Sirikit Dam will not be disappointing. The accommodation is comfy, while 
the Rabieng Nan restaurant will pamper you with its delicacies made of fish from 
the dam itself.

เม็ดมะม ่วงหิมพานต์รสต้มย�าทยอย 

เข้าปากไม่หยุด รสชาติมัน ๆ เคล้าเครื่อง
ต้มย�าหอม ๆ  สลับกับรสเค็ม ๆ  กรอบ ๆ  
ของปลาซิวแก้วทอดใส่ใบมะกรูด เป็น
ของกินเล ่นสุดฟินน์ที่ เราได ้จากทริป 

เที่ยว เ ข่ือนสิริกิติ์ แล ะชุมชนรอบ ๆ 
เข่ือนในอ�าเภอท่าปลา ช่วยไม่ให้เหงาปาก 

ระหว่างนั่งรถไฟขาล่องกลับกรุงเทพฯ ที่
ใช้เวลานาน 8 - 9 ชั่วโมง

These tomyum-flavored toasted cashew nuts, we can’t get 

enough of them. Their rich nutty flavor and the fragrance of the 

tomyum mix go so well with the deep-fried Thai river sprats with 

kaffir lime leaves that they have won a place in our hearts as the 

most wonderful snacks during our trip to Sirikit Dam and the 

communities in its vicinity in Tha Pla district. The snacks had 

actually saved us from boredom on our train ride back to Bangkok 

that took us 8-9 hours. 

เที่ยวชุมชนคนท่าปลาลิ้มรสความสุข
ของคนข้างเข่ือน  
A GLIMPSE INTO 
HAPPINESS OF LIFE BY THE DAM
: A VISIT TO THE THA PLA COMMUNITY

มันทุกเม็ด 

ของเด็ดบ้านหาดไก่ต้อย

ส�าหรบัวสิาหกจิชมุชน กลุ่มส่งเสรมิอาชพี
บ้านหาดไก่ต้อย เดมิเป็นกลุ่มชาวบ้านทีอ่พยพ
ออกจากพื้นที่สร ้างเขื่อนสิริกิติ์  และเม่ือ 
มาอาศัยบนพื้นท่ีใหม่ ซึ่งเป็นพ้ืนที่แห้งแล้ง 
ปลูกพืชอะไรก็ไม่ส�าเร็จ นอกจากต้นมะม่วง 
หิมพานต์ที่ทนแล้งได้ดี พี่วันทรา ผ่านค�า 
ประธานกลุ่มวิสาหกิจฯ จึงน�าเม็ดมะม่วง 
หิมพานต์มาลองแปรรูป ใคร ๆ ที่ได้ชิมต่างก็
ติดใจเพราะเม็ดมะม่วงหิมพานต์ของที่ น่ีมี
รสชาติหวานมัน เน้ือแน่นกว่าของภาคใต้ 
กลายเป็นสินค้าโอทอป 5 ดาวที่สร้างช่ือให้
อ�าเภอท่าปลา บวกด้วยแรงสนับสนุนจากทาง 
กฟผ. ที่ช่วยประชาสัมพันธ์และเพ่ิมช่องทาง
จ�าหน่าย รวมถึงให้ทุนพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

เม็ดมะม่วงหิมพานต์ที่จ�าหน่ายมีทั้งแบบ
เมด็ดบิ ทอด อบ รวมถงึมหีลายรสชาตใิห้เลอืก 
เช่น อบน�้าเกลือ เคลือบเกสรผึ้ง รสปาปริก้า 
รสสาหร่ายโนริ แต่ที่พี่วันทราภูมิใจสุด ๆ คือ 
รสต้มย�า ซึ่งเป็นรสชาติทรงโปรดของสมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 
ใครอยากมาชิม ชอป ชมการแปรรูปเม็ด
มะม่วงหิมพานต์ ทางกลุ่มฯ ก็ยินดีต้อนรับจ้า

Crunchiness in Every Bite
The Star of Baan Had Kai Toy

An occupational promotion group, Baan Had Kai Toy 
Community Enterprise was formed from people who 
needed to resettle from Sirikit Dam contruction. After their 
resettlement, they discovered the area to be arid, and it was nearly impossible 
for them to grow anything but the cashew nut trees. Ms.Wantra Pankham, the 
Community Enterprise’s president had decided to try to create new products 
from cashew nuts. The results of this experimentation proved to be a great success. 
The cashew nuts from this community have won the hearts of all who have tasted 
them with their rich, sweet, and nutty taste and their fleshy beans – even fleshier 
than the ones from the south of Thailand. With the supports from the Electricity 
Generating Authority of Thailand in providing them with start-up grants, publicity 
and more sales channels, their cashew nuts have finally risen to become a 5 - Star 
OTOP product that has put Tha Pla district on the map

The Group’s cashew nuts come in many forms; raw, deep-fried, and baked. 
They also come in many flavors, such as baked with salt water, honey-glazed, 
paprika - flavored, Nori seaweed-flavored, etc. However, the flavor that Ms. Wantra 
is most proud of is the Tomyum flavor which has also gained the recognition of 
HRH Princess Maka Chakri Sirindhorn. For those interested, just visit to have a 
taste, patronize, or even enjoy the production process. The Group will be more 
than happy to welcome you.
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นํ้าพริกแซบจากบาน 100 ปากทับ
จากรสชาติมนั ๆ  เรามาเจอรสแซบ ๆ  ของน้ําพรกิ

ลาบ ดวยฝมือปรุงของกลุมแมบาน 100 ปากทับ
ที่มีพี่ลัดดา แปงเพี๊ยะ เปนหัวเร่ียวหัวแรง นําสูตร
เคร่ืองแกงหรอืนํา้พรกิของยายจอนกบัยายจอด ลกูพี่
ลูกนองในวัย 70 อัพ ซึ่งเปนแมและปาของพ่ีลัดดา
นั่นแหละ มาเปนสูตรตั้งตนในการทําสินคาหารายได
ใหครอบครัว โดยใชวัตถุดิบในทองถิ่นอยางขิง ขา
ตะไคร พริก หอม กระเทียม ฯลฯ มาหั่น ๆ โขลก ๆ 
และอบแหงจนกลายเปนนํา้พรกิแกงและนํา้พรกิลาบ
ที่ขายดิบขายดีของอําเภอทาปลา 

จดุเดนของนํา้พรกิบาน 100 ปากทบัคอื เครือ่งแกง
สตูรแหง มกีลิน่หอม สะอาด สามารถเก็บไวไดนานถึง 
3 เดือน แบบไมตองเขาตูเย็นก็ไมขึ้นรา นอกจาก
นํา้พรกิลาบจะใชทาํลาบแลวยงัใชทาํยาํและแกงออม
กไ็ด สวนนํา้พรกิแกงจะนําไปทาํแกงสม แกงเผ็ด หรือ
ตมยําก็หอมถึงเครื่องไมแพกัน 

พี่ลัดดาเลาวา หลังจาก กฟผ. มาชวยสนับสนุน
เงินทุนในการสรางโรงเรือน เคร่ืองมือในการสับห่ัน
สวนผสม และเรื่องการตลาด สงผลใหเดือน ๆ นึงมี
ออรเดอรไมขาด แมจะมีแรงงานนอยนิด แตทุกคนมี
ความสุขกับสิ่งที่ทํา โดยเฉพาะยายจอนกับยายจอด
นั่งหั่นหอมกระเทียมไปคุยกันไปหนุงหนิง แกบอกวา
ดีกวาอยูบานเหงา ๆ นะหลานเอยยย…

Smouldering Chili Paste of Baan Roi Pak Tub
After something rich and nutty, we 

moved on to something hot and spicy. It 
came in the form of Laab Chili Paste from 
the magical hands of the 100 Pak Tub 
Housewives Group with Ms. Ladda PangPia 
as the head bringing recipes of chili paste 
from her mother and aunt, Granny Jon and 
Granny Jod, both in their 70’s to be the 
recipe to start the business. By using local 
ingredients, such as ginger, galangal, lemon 
grass, chilis, shallots, garlics, etc, she 
concocted them through cutting, pounding, 
grinding, and baking, until she got the chili 
pastes and laab chili paste that have become
bestsellers in Tha Pla district today.

The unique characteristics of the Baan 
100 Pak Tub’s chili pastes are made to be 
dried, fragrant, and clean, and can be kept 
for 3 months outside refrigerator without 
worry for fungus issues.

Apart from using this Laab chili paste 
to make Laab, one can use it to make other 
kinds of spicy salad or even Aom Soup,
while the chili paste can serve as a base 
for Som soup or Ped soup, or even Tomyum 
soup just as deliciously.

Ms. Ladda also told us that the nancial 
grants that the Electricity Generating 
Authority of Thailand had provided the 
Group to construct a facility, to buy 
necessary utensils, and to properly promote 
their activity had allowed them to accept 
a steady stream of purchasing orders. 
Although there were few workers, everyone 
was happy with what they were doing 
especially Grandma Jon and Grandma Jod 
who were enjoying cutting and peeling 
garlics while happily chatting with each 
other. They said it was better than doing 
nothing at home.
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รวมของดีที่บานรวมใจ
สําหรับชุมชนสุดทายของทริปนี้เพ่ิง

เปดตัวเปนหมูบานทองเท่ียวแหงใหม มี
หลายกิจกรรมพรอมตอนรับนักทองเที่ยว 
เริ่มจากมาสักการะหลวงพอปากแดงแหง
วดัหาดลาเหนอื เปนพระเกาแกอายุมากกวา 
200 ป แกะสลักจากไมสักทองดวยมีดอีโต
ตามประเพณีโบราณของชุมชน และเปน
องคเดยีวท่ีชาวบานนาํออกมาเมือ่ครัง้อพยพ
จากการสรางเขื่อนสิริกิติ์ 

จากนัน้เราไปดกูารทําไมนวดเสนนวดเทา
ดวยภูมิป ญญาชาวบาน การทําเคร่ือง
ประดับแกวโปงขามหลากสีที่เชื่อกันวา
สวมใสแลวจะชวยเรียกทรัพย เสริมบารมี
ดีตอสุขภาพ ชมคอนโดหอยขมกับปูนา
ทีส่รางรายไดดทีเีดยีว ทีน่ีเ่องเรายงัไดพบกบั
ลุงจวน อดีตพนักงาน กฟผ. ผู ใช ชีวิต
วัยเกษียณไปกับการทําสวนเกษตรผสม
ผสาน รวมถึงรีไซเคิลขวดแกวและพลาสติก
เปนโคมไฟ แจกัน แกวนํ้านาใช แถมยัง
สามารถเป าปากเพ่ือเรียกนกเรียกกา
มารวมฝูงไดนาอัศจรรย 

ลงุจวนพาเราเดินชมสวนเล็ก ๆ  แลวเลา
วา ตัวแกไมใชคนอุตรดิตถโดยกําเนิด แตมี
ความสุขทีไ่ดมาทํางานที่ กฟผ. เขื่อนสิริกิติ์ 
มีครอบครัวและใชชีวิตบั้นปลายอยูที่นี่…
วาแลวก็เด็ดมะเขือเทศสด ๆ จากตนใหเรา
ชิม “เอา!! ชิมสิ อรอยนะเนี่ย”

ถาความสุขคือการไดทําในสิ่งที่รัก
สิ่งที่หลอเล้ียงชีวิต ทริปนี้เราไดลิ้มรส
ความสุขของคนทาปลาจนอิ่มทีเดียว

The Wonders of Baan Ruam Jai
The last community we visited has just 

launched itself as a tourist with many 
activities for all visitors. One can begin by a 
visit to Had La Nuea Temple to pay respect 
to Luang Po Pak Daeng, a buddhist sculpture 
of over 200 years old. The sculpture was 
carved from golden teak wood with a cutting 
knife, following a local tradition. It is the only 
Buddhist sculpture that the people managed 
to bring with them during the resettlement 
from Sirikit Dam construction.

After that, we went to see the production 
of foot massage sticks – a local heritage, 
followed by the creation of accessories made 
of blown glass in many colors which are 
believed to bring their wearers great fortune, 
power, and good health. We also went to 
see  per iw ink le  and r i ce  eld  c rab 
“condominium” which is generating great 
income, and it was there that we met Uncle 

Juan, an ex-ofcer of EGAT who spends his 
retirement days doing integrated agriculture 
that includes producing beautiful homewares 
such as lamps, vases, and glasses from used 
glass and plastic bottles. What surprised us 
even more was his ability to call in birds
and crows with his whistling.

Uncle Juan took us on a stroll in a small 
garden, sharing with us a bit about how he 
was not originally from Uttaradit, but he is 
very happy to have worked with EGAT at 
Sirikit Dam, built his own family, and spent 
his retirement there. With that he plucked 
fresh tomatoes for us to try, “Have a taste! 
They are delicious!” he said.

If happiness comes from doing what one 
loves, what comforts us during the trip is 
absolutely to feel the happiness of he 
people of Tha Pla district. 
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เปดตัวเปนหมูบานทองเท่ียวแหงใหม มี
หลายกิจกรรมพรอมตอนรับนักทองเที่ยว 
เริ่มจากมาสักการะหลวงพอปากแดงแหง
วดัหาดลาเหนอื เปนพระเกาแกอายุมากกวา 
200 ป แกะสลักจากไมสักทองดวยมีดอีโต
ตามประเพณีโบราณของชุมชน และเปน
องคเดยีวทีช่าวบานนาํออกมาเมือ่คร้ังอพยพ
จากการสรางเขื่อนสิริกิติ์ 

จากนัน้เราไปดกูารทาํไมนวดเสนนวดเทา
ดวยภูมิป ญญาชาวบาน การทําเคร่ือง
ประดับแกวโปงขามหลากสีที่เชื่อกันวา
สวมใสแลวจะชวยเรียกทรัพย เสริมบารมี
ดีตอสุขภาพ ชมคอนโดหอยขมกับปูนา
ทีส่รางรายไดดทีเีดยีว ทีน่ีเ่องเรายงัไดพบกบั
ลุงจวน อดีตพนักงาน กฟผ. ผู ใช ชีวิต
วัยเกษียณไปกับการทําสวนเกษตรผสม
ผสาน รวมถึงรีไซเคิลขวดแกวและพลาสติก
เปนโคมไฟ แจกัน แกวนํ้านาใช แถมยัง
สามารถเป าปากเพื่อเรียกนกเรียกกา
มารวมฝูงไดนาอัศจรรย 

ลงุจวนพาเราเดินชมสวนเล็ก ๆ  แลวเลา
วา ตัวแกไมใชคนอุตรดิตถโดยกําเนิด แตมี
ความสุขทีไ่ดมาทํางานที่ กฟผ. เขื่อนสิริกิติ์ 
มีครอบครัวและใชชีวิตบั้นปลายอยูที่นี่…
วาแลวก็เด็ดมะเขือเทศสด ๆ จากตนใหเรา
ชิม “เอา!! ชิมสิ อรอยนะเนี่ย”

ถาความสุขคือการไดทําในสิ่งที่รัก
สิ่งที่หลอเล้ียงชีวิต ทริปนี้เราไดลิ้มรส
ความสุขของคนทาปลาจนอิ่มทีเดียว

The Wonders of Baan Ruam Jai
The last community we visited has just 

launched itself as a tourist with many 
activities for all visitors. One can begin by a 
visit to Had La Nuea Temple to pay respect 
to Luang Po Pak Daeng, a buddhist sculpture 
of over 200 years old. The sculpture was 
carved from golden teak wood with a cutting 
knife, following a local tradition. It is the only 
Buddhist sculpture that the people managed 
to bring with them during the resettlement 
from Sirikit Dam construction.

After that, we went to see the production 
of foot massage sticks – a local heritage, 
followed by the creation of accessories made 
of blown glass in many colors which are 
believed to bring their wearers great fortune, 
power, and good health. We also went to 
see  per iw ink le  and r i ce  eld  c rab 
“condominium” which is generating great 
income, and it was there that we met Uncle 

Juan, an ex-ofcer of EGAT who spends his 
retirement days doing integrated agriculture 
that includes producing beautiful homewares 
such as lamps, vases, and glasses from used 
glass and plastic bottles. What surprised us 
even more was his ability to call in birds
and crows with his whistling.

Uncle Juan took us on a stroll in a small 
garden, sharing with us a bit about how he 
was not originally from Uttaradit, but he is 
very happy to have worked with EGAT at 
Sirikit Dam, built his own family, and spent 
his retirement there. With that he plucked 
fresh tomatoes for us to try, “Have a taste! 
They are delicious!” he said.

If happiness comes from doing what one 
loves, what comforts us during the trip is 
absolutely to feel the happiness of he 
people of Tha Pla district. 

 | 5 5



เข่ือนสิริกิติ์ สรางปดก้ันลํานํ้านานที่ตําบลผาเลือด อําเภอ
ทาปลา จังหวัดอุตรดิตถ ดําเนินการกอสรางโดยกรมชลประทาน
เมื่อป พ.ศ. 2506 แลวเสร็จในป พ.ศ. 2515 ลักษณะของเข่ือน
เปนเขื่อนดิน แกนกลางเปนดินเหนียว สูง 113.6 เมตร ความยาว 
ที่สันเขื่อน 810 เมตร ความกวางท่ีสันเขื่อนกวาง 12 เมตร
อางเก็บนํ้าสามารถเก็บกักน้ําได 9,510 ลานลูกบาศกเมตร ความจุ
ของอางมากเปนที่สามรองจากเขื่อนศรีนครินทรและเขื่อนภูมิพล

โรงไฟฟาและองคประกอบดําเนินการกอสรางโดยการไฟฟา
ฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) เมื่อป พ.ศ. 2511 แลวเสร็จใน
ป พ.ศ. 2515 ติดต้ังเครื่องกําเนิดไฟฟา รวม 4 เครื่อง กําลัง
ผลิตเคร่ืองละ 125,000 กิโลวัตต รวมกําลังผลิต 500,000
กิโลวัตต ใหพลังงานไฟฟาเฉลี่ยปละ 1,000 ลานกิโลวัตตชั่วโมง

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ
บพิตร และสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาล
ที่ 9 เสด็จพระราชดําเนินพรอมดวย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ไปทรงประกอบพิธี เป ดเข่ือนสิริกิติ์และ
โรงไฟฟาเมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2520

เขื่อนสิริกิติ์
SIRIKIT DAM

5 6 | F O L L O W  M E






