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Technology and innovation are key to 
drive the country towards sustainability.

 Various technologies and innovations 
have increasingly been applied in the 
energy sector to enhance efciency as well 
as add value to stakeholders.

 The development trend is for 
innovation and the provision of energy 
services that factor in reasonable prices, 
supply stability, environmental friendliness, 
and advancements that deal with global 
problems and needs.

 Such can be reected by the 
development of an intelligent electrical 
system, electric vehicle technology and an 
energy storage system.

As the country’s primary electric power 
agency, EGAT has not only conned itself 
to developing large-scale power plants or 
fossil fuel power plants, but we are actively 
pursuing research and development in the 
eld of electric power technology that 
improves quality of life and taking greater 
responsibility for society.

 In this issue of EGAT MAGAZINE, we 
proudly offer insights into another form of 
electrical power technology - the Hydro-
Floating Solar Hybrid system - which 
combines the best of hydropower and solar 
energy to provide a robust alternative clean 
energy supply, along with other interesting 
stories. Enjoy reading!

CHANGE FOR 
SMART INNOVATION

EDITOR’S NOTE
 วันนี้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เปนหัวใจสําคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ
ไปสูความยั่งยืนในอนาคต จึงมีการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมตาง ๆ มาใชในภาคธุรกิจ
อุตสาหกรรมพลังงานอยางตอเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจนั้น ๆ และ
ยังเพิ่มมูลคาใหกับผูมีสวนไดเสียทุกกลุมไปพรอมกันดวย แนวโนมหรือทิศทางในการ
พัฒนาจึงเปนไปในลักษณะของนวัตกรรมและการใหบริการพลังงานที่คํานึงทั้งในเรื่อง
ราคาที่เหมาะสม ความเสถียร เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ทันสมัยตอบโจทยโลกและความ
ตองการท่ีหลากหลาย ดังจะเห็นไดจากเทคโนโลยีระบบไฟฟาอัจฉริยะ เทคโนโลยี
ยานยนตไฟฟา และระบบกักเก็บพลังงาน ซึ่งหนวยงานดานพลังงานไฟฟาของประเทศ
อยาง กฟผ. ก็ไมไดหยุดนิ่งอยูแคการพัฒนาโรงไฟฟาขนาดใหญ หรือโรงไฟฟาจาก
เชื้อเพลิงฟอสซิลเทานั้น แตเรามีการติดตาม แสวงหา วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีดาน
พลังงานไฟฟาเพื่อรวมสรางคุณภาพชีวิตที่ดี และดูแลรับผิดชอบตอสังคมใหมากยิ่งขึ้น
 EGAT MAGAZINE เลมนี้ จะพาทานผูอานไปทําความรูจักกับอีกหนึ่งเทคโนโลยี
ระบบผลิตไฟฟา Hydro Floating Solar Hybrid ที่ผสมผสานระหวางพลังนํ้าจากเขื่อน 
และพลังงานแสงอาทิตย ซึ่งเปนอีกทางเลือกในการผลิตไฟฟาดวยพลังงานสะอาด 
พรอมนําเรื่องราวอื่น ๆ ที่นาสนใจมาใหติดตามอีกดวย
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 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินศูนยการเรียนรู กฟผ. 
สํานักงานกลาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี โดยมี นายวิบูลย ฤกษศิระทัย ผูวาการ
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) เขาเฝาฯ ทูลเกลาฯ ถวายสูจิบัตร จากนั้น
เสด็จฯ ไปยังแทนทรงหยอนแทงอะคริลิกเปดปาย “ศูนยการเรียนรู กฟผ. สํานักงาน
กลาง” ทรงปลูกตนรวงผึ้ง ทอดพระเนตรอาคารบานรักษพลังงาน และนิทรรศการ
ภายในศูนยการเรียนรู
 สําหรับ ศูนยการเรียนรู กฟผ. สํานักงานกลาง สรางขึ้นเพื่อเปนแหลงเรียนรูดาน
พลังงานไฟฟาของประเทศ สรางสังคมแหงภูมิปญญา ผานเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ดวยสื่อที่มีการปฏิสัมพันธ เสริมสรางการมีสวนรวม (Interactive Multimedia) โดย
แบงออกเปน 7 โซนการเรียนรู อีกทั้งเปนตนแบบอาคารอนุรักษพลังงาน ซึ่งออกแบบ
และกอสรางใหเปนอาคารเขียว (Green Building) ผานการรับรองมาตรฐานใน
ระดับนานาชาติ LEED Certication ระดับ Platinum จากประเทศสหรัฐอเมริกา 
 นอกจากนีท้ัง้ภายในและภายนอกอาคารยงัออกแบบตามหลกั Universal Design 
ที่เอื้อใหผูสูงอายุ คนพิการ สามารถเขาเยี่ยมชมศูนยการเรียนรูไดอยางสะดวก โดย
ศูนยการเรียนรู กฟผ. สํานักงานกลาง เปดใหบริการทุกวันอังคาร - วันอาทิตย 
(ยกเวนวันจันทรและวันหยุดนักขัตฤกษ) เวลาทําการ 09.00 -16.00 น.

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา
กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ
สยามบรมราชกุมารี
ทรงเปดศูนยการเรียนรู 
กฟผ.สํานักงานกลาง
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HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn graciously 
presided over the opening of EGAT Learning Center, 
headquarters at Bang Kruai District, Nonthaburi Province, 
on June 9.

EGAT Governor Viboon Rerksirathai was seen presenting 
the program to the princess who later proceeded to drop 
the acrylic bar to unveil the  “EGAT Learning Center, 
headquarters” sign, planted the Yellow Star (Schoutenia 
glomerata King ssp.peregrina Rockm), as well as touring the 
Energy Conservation House and exhibitions on display in 
the center.

The center is set up as a learning resource for the 
country’s electrical energy to create a society of wisdom 
through interactive multimedia in seven learning zones.

The center is also the model of the Green Building, 
built to meet the LEED Certication requirements in the 
Platinum category from USA.

In addition, both the inside and the outside of the 
building are designed according to the Universal Design 
principle that allows elderly people and persons with 
disabilities to easily visit the learning center, which is open 
from Tuesday to Sunday (except Mondays and public 
holidays), 09.00 - 16.00 hrs.

PRINCESS MAHA 
CHAKRI SIRINDHORN 
OPENS EGAT LEARNING 
CENTER, HEADQUARTERS 

 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรม
หลวงราชสารณิสีริพิชัร มหาวัชรราชธดิา ทรงตดัรบิบ้ินเปดกจิกรรม “ปนจกัรยานเฉลมิพระเกยีรต ิ 10.28 
กรกฎาคม BIKE @ เข่ือนวชิราลงกรณ” และทรงจักรยานนําคณะนักปนจักรยาน จํานวน 428 คน 
ปนจักรยานเฉลิมพระเกียรติ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและถวายเปนพระราชกุศล เนื่องใน
โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ป 2562 และวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระวชิรเกลาเจาอยูหัว 28 กรกฎาคม 2562 โดยมีนายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผูวาราชการจังหวัด
กาญจนบุรี พรอมขาราชการ เฝารับเสด็จ นายวิบูลย ฤกษศิระทัย ผูวาการการไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทย (กฟผ.) ไดกราบทูลรายงานวัตถปุระสงคของการจัดกจิกรรม และเขาเฝาทลูเกลาถวาย
เงินในนาม กฟผ. และบริษัทในกลุม เพื่อสมทบโครงการทุนเลาเรียนหลวงสําหรับพระสงฆไทยจํานวน
10 ลานบาท
 สําหรับกิจกรรมปนจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ ใชเสนทางการปนจักรยานภายในพื้นที่เขื่อน
วชิราลงกรณ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี บนทางราบสลับกับพื้นที่สูงชันตามธรรมชาติผานภูมิประเทศที่
สวยงามและบรรยากาศรมรื่นเปนระยะทางรอบละ 10.28 กิโลเมตร ซึ่งเลข 10 นั้นหมายถึง
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยู หัวทรงเปนพระมหากษัตริยรัชกาลที่ 10 แหงราชวงศจักรี
และเลข 28 หมายถึง วันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว

สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟากรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร
มหาวัชรราชธิดา 
ทรงเปดกิจกรรม “ปนจักรยานเฉลิมพระเกียรติ 
10.28 กรกฎาคม BIKE @ เข่ือนวชิราลงกรณ”
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CYCLING TO HONOR 

KING RAMA X
HRH Princess Bajrakitiyabha cut

the ribbon to declare the inauguration 
of the “Cycling in Honor of HM King 
Rama X, July 28, BIKE @ Vajiralongkorn 
Dam” on July 15.

The princess led 428 cyclists in an 
event to commemorate the royal 
coronation and HM’s birthday on July 
28.

Kanchanaburi Governor Jirakiat 
Phoomsawat along with government 
ofcials welcomed the princess.

Viboon Rerksirathai, Governor of 
the Electricity Generating Authority of 
Thailand (EGAT) reported the objectives 
of the event to the princess and 
presented her with a 10-million-baht 
cheque on behalf of EGAT and its 
afliates as a contribution to the King’s 
Scholarship Program for Thai monks.

The cycling runs along the cycling 
routes of the dam in Thong Pha Phum 
District, Kanchanaburi Province, on a 
at path interspersed with steep natural 
terrain through beautiful landscapes 
and shady atmosphere with a total 
distance of 10.28 kilometers.

The distance number 10 symbolizes 
the tenth King of the Chakri Dynasty - 
King Maha Vajiralongkorn - and number 
28 represents HM’s birthday.



 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรม
หลวงราชสาริณสีริพิชัร มหาวชัรราชธดิา ทรงตดัรบิบิน้เปดกจิกรรม “ปนจกัรยานเฉลมิพระเกยีรต ิ 10.28 
กรกฎาคม BIKE @ เขื่อนวชิราลงกรณ” และทรงจักรยานนําคณะนักปนจักรยาน จํานวน 428 คน 
ปนจักรยานเฉลิมพระเกียรติ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและถวายเปนพระราชกุศล เนื่องใน
โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ป 2562 และวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระวชิรเกลาเจาอยูหัว 28 กรกฎาคม 2562 โดยมีนายจีระเกียรติ ภูมิสวัสด์ิ ผูวาราชการจังหวัด
กาญจนบุรี พรอมขาราชการ เฝารับเสด็จ นายวิบูลย ฤกษศิระทัย ผูวาการการไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทย (กฟผ.) ไดกราบทูลรายงานวัตถปุระสงคของการจัดกจิกรรม และเขาเฝาทลูเกลาถวาย
เงินในนาม กฟผ. และบริษัทในกลุม เพื่อสมทบโครงการทุนเลาเรียนหลวงสําหรับพระสงฆไทยจํานวน
10 ลานบาท
 สําหรับกิจกรรมปนจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ ใชเสนทางการปนจักรยานภายในพื้นที่เขื่อน
วชิราลงกรณ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี บนทางราบสลับกับพื้นที่สูงชันตามธรรมชาติผานภูมิประเทศที่
สวยงามและบรรยากาศรมรื่นเปนระยะทางรอบละ 10.28 กิโลเมตร ซึ่งเลข 10 นั้นหมายถึง
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยู หัวทรงเปนพระมหากษัตริยรัชกาลที่ 10 แหงราชวงศจักรี
และเลข 28 หมายถึง วันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว

สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟากรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร
มหาวัชรราชธิดา 
ทรงเปดกิจกรรม “ปนจักรยานเฉลิมพระเกียรติ 
10.28 กรกฎาคม BIKE @ เขื่อนวชิราลงกรณ”
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CYCLING TO HONOR 

KING RAMA X
HRH Princess Bajrakitiyabha cut

the ribbon to declare the inauguration 
of the “Cycling in Honor of HM King 
Rama X, July 28, BIKE @ Vajiralongkorn 
Dam” on July 15.

The princess led 428 cyclists in an 
event to commemorate the royal 
coronation and HM’s birthday on July 
28.

Kanchanaburi Governor Jirakiat 
Phoomsawat along with government 
ofcials welcomed the princess.

Viboon Rerksirathai, Governor of 
the Electricity Generating Authority of 
Thailand (EGAT) reported the objectives 
of the event to the princess and 
presented her with a 10-million-baht 
cheque on behalf of EGAT and its 
afliates as a contribution to the King’s 
Scholarship Program for Thai monks.

The cycling runs along the cycling 
routes of the dam in Thong Pha Phum 
District, Kanchanaburi Province, on a 
at path interspersed with steep natural 
terrain through beautiful landscapes 
and shady atmosphere with a total 
distance of 10.28 kilometers.

The distance number 10 symbolizes 
the tenth King of the Chakri Dynasty - 
King Maha Vajiralongkorn - and number 
28 represents HM’s birthday.



O P E N  H O U S E

 พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ องคมนตรี และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม
โรงเรียนบานหนองแดน สาขาบานโละโคะ ตําบลโกสัมพี อําเภอโกสัมพี
นคร จังหวัดกําแพงเพชร พรอมทั้งเปนประธานเปดระบบผลิตไฟฟาจาก
เซลลแสงอาทิตย (Solar Cell) เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 โดยมี
ผูบริหารและผูปฏิบัติงานการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 
รวมใหการตอนรบั  สาํหรบัระบบผลิตไฟฟาดงักลาว กฟผ. ไดสนบัสนนุดาน
งบประมาณเพื่อใชในการปรับปรุงระบบผลิตไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตย 
พรอมแบตเตอรี่ จํานวน 1.89 ลานบาท โดยมีระยะเวลาดําเนินการตั้งแต 
13 กุมภาพันธ ถึง 13 มิถุนายน 2562 และสามารถผลิตไฟฟาไดวันละ
ประมาณ 35 หนวย เพื่อใชภายในโรงเรียน ซึ่งเพียงพอตอการใชไฟฟาใน
การเรียนการสอน และอุปกรณอํานวยความสะดวกอื่น ๆ ที่มีปริมาณการ
ใชไฟฟาวันละประมาณ 25 หนวย 
 สําหรับ โรงเรียนบานหนองแดน สาขาบานโละโคะ เปนโรงเรียน
ขนาดเล็ก ตั้งอยูบนพื้นที่สูง ในเขตอุทยานแหงชาติคลองวังเจา ซึ่งเปน
พื้นที่หางจากพื้นที่ราบประมาณ 17 กิโลเมตร ระบบไฟฟายังเขาไมถึง 
โรงเรียนใชไฟฟาจากเครื่องปนไฟ (Diesel Generator) และเซลลแสง
อาทิตยผลิตไฟฟาขนาด 5 กิโลวัตต ใชงานมาตั้งแตป 2548 ปจจุบันแผง
เซลลแสงอาทิตยเร่ิมเสื่อมสภาพลง กฟผ. จึงเขาดาํเนินการปรับปรุงและ
เพิ่มระบบผลิตไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตยเปน 13.44 กิโลวัตต พรอม
แบตเตอรี่ เพื่อใหโรงเรียนมีไฟฟาใชอยางเพียงพอ

กฟผ. เปดระบบ
ผลิตไฟฟาเซลลแสงอาทิตย 
ชวยนักเรียนมีไฟฟาใช
อยางเพียงพอ
ตอการเรียนการสอน
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RURAL SCHOOL ELECTRIFIED BY 
EGAT-SPONSORED SOLAR POWER SYSTEM

A small rural, school with no access to power grids in Kamphaeng 
Phet Province is electried sufciently, made possible by the Electricity 
Generating Authority of Thailand (EGAT).

A self-contained solar power system is up and running at the Ban 
Nong Daen School-Loko Branch, Kosamphi Nakhon District to supply 
electricity that is required for running the school.

The 1.89-million-baht solar system funded by EGAT was ofciated 
by Privy Councilor Kampanat Ruddit on June 28 in a ceremony attended 
by EGAT executives and staff.

The EGAT-sponsored solar power system replaced the school’s old 
generation sources - a diesel generator and a 5-kW solar cell - which were
in service since 2005 and whose condition had deteriorated.

During February 13 - June 13, EGAT has carried the improvement of 
the solar power system to increase the generating capacity to 13.44 kW 
with an additional battery put in place. 

The new system is capable of generating 35 RWh, a day exceeding 
the school’s demand which is at 25 RWh a day.

Ban Nong Daen School-Loko Branch is located on high ground In 
Khlong Wang Chao National Park, about 17 kilometers away from the at 
area.



กระทรวงพลังงานเปนเจาภาพจัดทําแผนแมบท “Smart Grid”
สรางความเปนเอกภาพของระบบโครงขายไฟฟาของประเทศในอนาคต 
 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
(กฟผ.) ไดเปนเจาภาพในการจัดประชุมระดมความคิดเห็นในการกําหนด
เปาหมายและทิศทางในการพัฒนาระบบโครงขายไฟฟาในอนาคต โดยมี
หนวยงานท่ีเกี่ยวของในดานพลังงานจากทุกภาคสวน ไดแก กระทรวง
พลังงาน กฟผ. สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) สํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) สํานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สคช.) สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
กิจการพลังงาน (สํานักงาน กกพ.) การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) 
การไฟฟานครหลวง (กฟน.) และบริษัท McKinsey & Company 
ซึ่งเปนบริษัทที่ปรึกษาดานธุรกิจ เขารวมประชุม ณ หอประชุมเกษม 
จาติกวณิช สํานักงานใหญ กฟผ. 
 ทั้งนี้ การประชุมดังกลาวเปนการรวมระดมความคิดเห็นเพื่อสราง
ความรวมมือในการพัฒนาระบบโครงขายไฟฟาของประเทศ รวมถึงเพื่อ
ใหมีแนวทางในการพัฒนาระบบไฟฟาและพลังงานในอนาคตใหสอดรับ
กับแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาของประเทศไทย พ.ศ. 2561 - 2580 (PDP 
2018) รวมถึงแนวโนมที่จะมีพลังงานหมุนเวียนเขามาในระบบมากขึ้น 
โดยตองมีระบบโครงขายท่ีเชื่อมโยงพลังงานไฟฟาที่ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ และแผนปฏิรูป
ประเทศ โดยกระทรวงพลังงานจะเปนเจาภาพจัดตั้งคณะทํางานจัดทํา
แผนแมบท “Smart Grid” เพื่อใหเปนเอกภาพ และลดการลงทุนที่
ซํ้าซอนของประเทศ
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MOE TO SPEARHEAD SMART GRID 
MASTER PLAN

The Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) hosted a 
brainstorming meeting to set goals and directions for future electricity 
network system development.

The meeting held on June 18 at EGAT’s head ofce was attended by 
all energy-related parties, including the Ministry of Energy, EGAT, Energy 
Policy and Planning Ofce, State Enterprise Policy Ofce, National Economic 
and Social Development Council, Ofce of the Energy Regulatory 
Commission, Provincial Electricity Authority, Metropolitan Electricity 
Authority, and McKinsey & Company which acts as a business consultant.

The meeting was meant to be a brainstorming session and cooperation 
in the development of the country’s electricity network, charting a course 
for the development of electrical and energy systems in the future in 
accordance with the Power Development Plan of Thailand BE. 2561 - 2580 
(PDP 2018), including the tendency of more renewable energy making 
inroads to the system.

That requires a modern and efcient network system which is 
consistent with the national strategic plan and national reform plan.

The Ministry of Energy will set up a working group to draw up a master 
plan for the Smart Grid in a unied manner and reduce redundant 
investments in the country.



O P E N  H O U S E

 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) และมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร รวมลงนามในบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) 
“โครงการทดสอบนวัตกรรมที่นําเทคโนโลยีมาสนับสนุนการให
บรกิารดานพลงังาน ในเขตพืน้ทีม่หาวทิยาลยัธรรมศาสตร ศนูยรงัสติ”
เพื่อสนับสนุนทางดานความมั่นคง ประสิทธิภาพการใชพลังงาน
การอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม ในเขตพื้นท่ีมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร รวมถึงสนับสนุนดานการศึกษาวิจัยและเรียนรูของนิสิต
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย อันเปนการผลักดันใหเกิดนวัตกรรม
ใหม ๆ ที่สามารถตอยอดในอุตสาหกรรมดานพลังงานของประเทศ 
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ณ หองกิจกรรม ศูนยการเรียนรู กฟผ. 
สํานักงานกลาง อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
 สําหรับวัตถุประสงคภายใตบันทึกขอตกลงความรวมมือฉบับนี้
มีเจตนารมณเพื่อร วมมือกันศึกษาและทดสอบนวัตกรรมท่ีนํา
เทคโนโลยมีาสนบัสนนุการใหบริการดานพลงังาน แลกเปล่ียนความรู 
ทรพัยากร และบุคลากร ดานระบบโครงขายไฟฟาอจัฉริยะสมารทกรดิ 
และการอนุรักษพลังงาน สิ่งแวดลอมและดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ใน
การพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพ ทั้งยังเปนการรวมกันเผยแพร
และประชาสัมพันธองคความรูดานระบบโครงขายไฟฟาอัจฉริยะ
สมารทกริด การอนุรักษพลังงาน สิ่งแวดลอม และดานอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของ โดยมีขอบเขตความรวมมือเปนระยะเวลา 2 ป

กฟผ. จับมือ มธ. 
รวมทดสอบนวัตกรรม
นําเทคโนโลยีมาสนับสนุน
การใหบริการดานพลังงาน
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EGAT, THAMMASAT IN DEAL TO TEST 
ENERGY INNOVATIONS

The Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) and Thammasat 
University have signed a memorandum of understanding (MOU) to jointly 
test innovations which bring technology to support energy services in the 
university’s Rangsit campus.

  The collaboration, concluded on July 1 at EGAT’s Bang Kruai Head 
Ofce, is meant to support security, efcient energy usage and 
environmental conservation in the university’s area, as well as supporting 
education, research and learning of students to bring about new 
innovations that can strengthen the country’s energy industry.

 The MOU calls for collaboration to study and test innovations that 
bring technology to support energy services; exchanging knowledge, 
resources and personnel in the smart grid systems; ,energy and  
environment conservation; , and other areas related in developing 
potential and efciency.

 The two-year collaboration also covers dissemination of information 
and introduction of smart grid, energy and environmental conservation 
and other related issues.



 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) รวมจัดแสดงนิทรรศการ
ในงาน Thailand Industry Expo 2019 ซึ่งจัดโดยกระทรวง
อุตสาหกรรม โดยมีนายสุริยะ จึงรุงเรืองกิจ รัฐมนตรีวาการกระทรวง
อุตสาหกรรมเปนประธานเปดงาน ซึ่งงานดังกลาวเปนการผนึกพลังความ
รวมมือจากเหลาพันธมิตรภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อสะทอนใหเห็นถึง
การเปล่ียนมุมมองการขับเคล่ือนโดยภาครัฐสูการบูรณาการความรวมมือ
ในการสรรสรางโอกาสและความเปนไปไดใหม ๆ ใหภาพรวมของ
อุตสาหกรรมไทยกาวสู อนาคตอยางยั่งยืน โดยจัดขึ้นระหวางวันที่ 
17 - 21 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนยแสดงสินคา อิมแพค เมืองทองธานี
 ในส วนงานนิทรรศการ  กฟผ .  ได นําผลงานนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐจากทีมนักประดิษฐ กฟผ. รวมถึงงานวิจัยที่ กฟผ. ใหการ
สนับสนุนนําไปเผยแพรและสงตอความรูสูสังคม ประกอบดวยผลงาน
นวัตกรรม 7 เรื่อง ไดแก 1. สิ่งประดิษฐเร่ืองระบบสั่งการโรงไฟฟาอัจฉริยะ
2. สิ่งประดิษฐเรื่องประแจเปด ปดวาลวอเนกประสงค 3. สิ่งประดิษฐ
เรือ่งระบบรวบรวมจัดเกบ็ขอมลูหมอแปลงไฟฟาออนไลนและมอนเิตอรริง่
4. สิ่งประดิษฐเรื่อง เอ็ม ซี อาร ยานสํารวจใตนํ้า 5. วิจัยเรื่อง หุนยนต
ตรวจสอบเครื่องกําเนิดไฟฟาขนาดเล็ก 6. งานวิจัยเรื่องการศึกษาและ
ทดลองประยุกตใชปะการังเทียมผสมเถาลอยลิกไนตเพ่ือปองกันการ
กัดเซาะชายฝง ณ อุทยานส่ิงแวดลอมนานาชาติสิรินธร และ 7. งานวิจัย
เรื่องการวิจัยพัฒนาชุดประกอบรถไฟฟาดัดแปลงและคูมือการดัดแปลง 

กฟผ. รวมเปนสวนหนึ่ง
ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม
สูไทยแลนด 4.0 ในงาน 
Thailand Industry Expo 2019
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EGAT JOINS THAILAND INDUSTRY 
EXPO 2019 TO DRIVE THAILAND 4.0

The Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) 
participated in the Thailand Industry Expo 2019 which was organized 
by the Ministry of Industry.

The opening of the exposition held between July 17 and 21 at 
IMPACT Exhibition Center, Muang Thong Thani, was presided over 
by Industry Minister Suriya Jungrungreangkit.

The event is the collaboration between government and private 
sectors to reect the changing view in driving the country, from by 
the government to alliance to create new opportunities and 
possibilities, and providing an overview of the Thai industry towards 
a sustainable future.

At the exposition, EGAT showcased innovative works and 
inventions from EGAT inventors.

Also present were various research works supported by EGAT 
with knowledge thus derived can be shared with  society.

The research covers seven innovative works, including the 
invention of smart power plant systems; the invention of a multi-
purpose wrench for valve opening and closing; the invention of an 
online data collection and monitoring system for transformers; the 
invention of the MCR underwater craft; the research on a small robot 
for examining generators; the research and application of producing 
articial reefs mixed with y ash to prevent coastal erosion at 
Sirindhorn International Environmental Park; and the research and 
development of an electric vehicle conversion kit and manual.
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แนนอนวาทุกคนตองการพลังงานที่ไมมีอันตราย เปนมิตรทั้งตอสิ่งแวดลอมและมนุษย แต
ขณะเดยีวกนัพวกเรายอมตองการใชพลงังานไฟฟาอยางตอเนือ่งไมตดิ ๆ ดบั ๆ ดวยเชนกนั ยิง่มี
พลังงานหมนุเวยีนเพิม่ขึน้มากเทาใด ยอมตองมโีรงไฟฟาหลกัทีส่ามารถจายไฟไดอยางมัน่คงมา
คอยเปนกาํลงัเสรมิสนบัสนนุในความไมแนนอนของโรงไฟฟาพลงังานหมนุเวียนมากเทานัน้ และ
นั่นยอมหมายถึงตนทุนราคาพลังงานไฟฟาที่ประชาชนตองจายยอมสูงขึ้นตามไปดวย ดวยเหตุ
นี้ทําใหการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ในฐานะที่เปนหนวยงานหลักที่ดูแลความ
มั่นคงทางพลังงานไฟฟาของประเทศ ตองคิดไกลไปกวาแคการจะสรางพลังงานหมุนเวียนทั่ว ๆ  
ไป แตจะตองเปนพลังงานหมุนเวียนที่มีความมั่นคง และไมกระทบตอราคาคาไฟฟาของ
ประชาชน

การนําพลังงานหมุนเวียนหลากหลายรูปแบบเขามาผสานกันเพื่อสรางเสถียรภาพ (Firm) 
ดวยระบบ Integrated Renewable Firm Power System จึงเปนหนึ่งทางเลือกที่ กฟผ. จะ
นํามาใชในการผลิตไฟฟาเพื่อแกไขขอจํากัด ใหพลังงานหมุนเวียนสามารถจายไฟฟาไดเต็ม
ศักยภาพ และเสถียรมากที่สุด จึงเปนที่มาของ ‘โครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยบนทุน
ลอยนํ้ารวมกับโรงไฟฟาพลังนํ้าของ กฟผ. หรือ Hydro-Floating Solar Hybrid Project’ ซึ่ง
เปนโครงการโรงไฟฟาพลังงานหมุนเวียนขนาดใหญที่จะมีกําลังผลิตรวมถึง 2,725 เมกะวัตต 
โดยจะนํารองที่เขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานีเปนแหงแรก มีขนาดกําลังผลิต 45 เมกะวัตต 
ซึ่งที่นี่ถือเปนโครงการโซลารเซลลลอยนํ้าแบบไฮบริดที่ใหญที่สุดในโลกอีกดวย

กฟผ. เลือกพลังงานสะอาด
เพ่ือประชาชน

ดูเหมือนวาแนวโนมทิศทางพลังงานของโลก รวมถึงของประเทศไทย ณ ปจจุบัน 
และรวมถงึตอไปในอนาคตจะเอียงไปทางดานพลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานสะอาด
เปนหลัก แมว าคุณประโยชนสูงสุดของพลังงานหมุนเวียนคือเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม แตปฏิเสธไมไดวาขอเดนอีกขอหนึ่งที่อาจจะไมใชขอดีของพลังงาน
หมุนเวียนน้ันก็คือ “ความไมเสถียร” หรือไมสามารถกําหนดไดแนนอนวาในแตละ
วันในแตละชั่วโมงจะผลิตกําลังไฟฟาไดจํานวนเทาไหร เพราะขึ้นอยูกับธรรมชาติที่
จะกําหนดวาลมจะไป หรือแดดจะมา ซึ่งน่ีคือเหตุผลสําคัญที่หนวยงานที่เกี่ยวของ
กับการวางแผนพลังงานไฟฟาของประเทศตองคํานึงถึง

เดินหน้าโครงการโซลารเ์ซลล์ลอยนํ้า
แบบไฮบรดิท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก 

Hydro-Floating Solar Hybrid Project
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By launching the world’s largest
Hydro-Floating Solar hybrid Project

EGAT Pursues 
Clean Energy

It seems that the world, including Thailand, 
is focusing more primarily towards renewable 
or clean energy. Although the prime feature of 
renewable energy lays in its environmental
friendliness, the instability of power generation 
from this form has undeniably become a major 
drawback. It is hard to determine how much 
electricity the renewable energy can produce 
in a day or each hour as generation is subject 
to the force of nature which determines when 
the wind will come and the sun will shine.

 This is a key factor that agencies involved 
in the planning of the country’s electrical power 
supply must take into account.

 Of course, everyone needs energy that is 
not dangerous, friendly to both the environment 
and humans. But at the same time, we need to 
have a steady power supply as well.

The more renewable energy we have, 
the greater the need to have primary 
power plants capable of delivering a rm 
power supply as a backup to addressing 
the uncertainty of renewable energy. This 
would also mean a higher cost of 
electricity that people will have to pay.

For this reason, the Electricity 
Generating Authority of Thailand (EGAT), 
as the main agency that oversees the 
country’s power supply security, must 
ponder far more than just putting 
renewable energy in place by taking into 
consideration the security and tariff issues 
involving in this form of energy.

Using a variety of renewable energy 

sources to create stability through the 
Integrated Renewable Firm Power System 
has become one of the many solutions to 
constraints posed by renewable energy.

This gives rise to the Hydro-Floating 
Solar Hybrid Project which combines a solar 
power system mounted on top of buoys 
and a hydropower power plant to render 
a total generating capacity of 2,725 MW.

The pilot project is the rst of its kind, 
will be  launched at EGAT’s Sirindhorn Dam, 
Ubon Ratchathani Province, with the 
installation of a oating solar farm with 
45-MW capacity, and billed as the largest 
hybrid oating solar energy project in the 
world.
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พื้นที่กอสรางโครงการ
Project construction site

Firstly, electricity generation cost is low, thanks to the project 
being sizable, thus reducing the unit cost according to an Economies 
of Scale. Being located within EGAT’s dam area, the scheme can use 
the structure of the original electrical system there, such as the 
electrical connection and transformers in a way that maximizes the 
efciency of existing facilities.

     Project  Highlights  
The Hydro-Floating Solar Hybrid Project has three main features;

Secondly, the scheme deals with the unstableness of renewable 
energy by means of the Integrated Renewable Firm Power System, 
starting with the Hydro-Floating Solar Hybrid scheme and incorporating 
with the Energy Storage System in a later stage to strengthen the 
power system.

Thirdly, the project does not affect the community and 
environment because it uses the surface of the reservoir of the EGAT 
dam to install oating solar cell panels, causing no impact on 
agricultural areas and navigation routes used by communities and 
people in the dam area. The buoys, on which solar cell panels are 
mounted, are made of High Density Polyethylene (HDPE) which is the 
same material used for producing plumbing pipes. They therefore do 
not harm the environment and aquatic animals. Furthermore, 
advanced technology, such as a Geographic Information System (GIS) 
and underwater photography robots are deployed in the process of 
exploring and examining the project’s environment to reduce 
environmental impacts.
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 1. ราคาตนทุนคาไฟฟาตํ่า โดยองคประกอบ
ทีท่าํใหราคาตํา่ ไดแก เปนโครงการขนาดใหญตาม
หลักของ Economies of Scale แลวจะทําใหเกิด
ตนทุนตอหนวยที่ตํ่าลง และเน่ืองจากพ้ืนที่ของ
โครงการตั้งอยูภายในเขื่อนของ กฟผ. จึงสามารถ
อาศัยใชโครงสรางของระบบไฟฟาเดิมที่ กฟผ. มี
รองรบัอยู เชน ระบบเชือ่มตอไฟฟา หมอแปลงไฟฟา
โดยใชใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และยังเปนการ
บริหารจัดการพ้ืนที่ที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด 
(Maximized Existing Facility)

 2. เสริมความมั่นคงของระบบไฟฟา ลด
ความไมแนนอนของพลังงานหมุนเวียนดวยระบบ 
Integrated Renewable Firm Power System 
โดยโครงการจะเร่ิมทีร่ะบบ Hydro-Floating Solar 
Hybrid และในอนาคตสามารถพฒันารวมกับระบบ
กักเก็บพลังงาน (Energy Storage System) เพื่อ
ใหระบบไฟฟามีความมั่นคงมากขึ้น

 3. ไมกระทบตอชุมชน และสิ่งแวดลอม 
เนือ่งจากใชพืน้ทีผ่วินํา้บนเขือ่น กฟผ. ในการตดิตัง้
โซลารเซลลลอยนํ้า ทําใหไมกระทบกับพื้นที่
การเกษตร และเสนทางการเดนิเรือของชมุชน และ
ผูที่ใชชีวิตประจําวันในบริเวณพื้นที่เขื่อน ประกอบ
กับวัสดุที่ใชในการติดตั้งโซลารเซลลลอยน้ําเปน
ชนิด HDPE (High Density Polyethylene) ซึ่ง
เปนวัสดุแบบเดียวกับทอประปา จึงไมอันตรายตอ
สิง่แวดลอมและสตัวนํา้ นอกจากนีย้งันําเทคโนโลยี
มาใชเพือ่ลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมในการสาํรวจ
และตรวจสอบสภาพแวดลอมของโครงการ เชน 
ระบบสารสนเทศ (GIS) และหุนยนตถายภาพใตนํา้

จดุเด่นของ Hydro-
Floating Solar 
Hybrid Project

มจีดุเด่น 3 ข้อคือ
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Hydro-Floating Solar Hybrid เปนการ
ออกแบบระบบการผลิตไฟฟาที่ผสมผสานระหวาง 
‘พลงังานน้ํา’ และ ‘พลังงานแสงอาทิตยบนทุนลอย
นํ้า’ โดยมีระบบการจัดการพลังงาน (Energy 
Management System : EMS)  ทําหนาที่บริหาร
จดัการพลงังาน  ซึง่ออกแบบโดยผูปฏบิตังิาน กฟผ.  
สําหรับในหลักการทํางานนั้น ระบบจะทําการผลิต
ไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยในชวงกลางวันและ
นําพลังนํ้ามาผลิตไฟฟาเสริมในชวงความตองการ
ไฟฟาสูง (Peak) ในเวลากลางคืนเพื่อลดการผลิต
ไฟฟาจากเช้ือเพลิงฟอสซิล ทําใหโรงไฟฟามีความ
ยืดหยุนและมีเสถียรภาพในการผลิตไฟฟา หากใน
อนาคตระบบพยากรณการผลติไฟฟาจากโรงไฟฟา
พลังงานหมุนเวียน หรือ Renewable Energy 
Forecast ของ กฟผ. ดาํเนนิการแลวเสร็จ จะผนวก
เขากบั Hydro-Floating Solar Hybrid Project ซึง่จะ
ทาํใหสามารถคาดการณกาํลังผลิตไฟฟาในอนาคต
ลวงหนาไดอยางแมนยํา 

พรอมกันนี้ในอนาคตหากราคา Battery 
Storage ลดลงหรือมีเทคโนโลยทีีพ่ัฒนาแลวสงผล
ดีตอการดําเนินงานจะนํามาติดตั้งและนําไปใชใน
โครงการถัดไปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต
ไฟฟาของระบบมากขึ้นอีกดวย

สาํหรบัโครงการฯ เขือ่นสรินิธร มกีาํลงัผลิต 45 
เมกะวัตต ใชพื้นที่ผิวนํ้าในการติดตั้ง 450 ไร คิด
เปน 0.26 เปอรเซ็นตของพ้ืนที่ผิวนํ้าเขื่อนสิรินธร 
ออกแบบติดตั้งอุปกรณทั้งหมดบนทุนลอยนํ้า โดย
ใชทรัพยากรตาง ๆ รวมกับเขื่อน ไดแก หมอแปลง 
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Working principle of Hydro-
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Because of the movement of water in the 
dam’s reservoir and a constant wind force, 
it is important to rmly secure the buoys 
with underwater anchors in the water with 
of more than 30 meters in depth.
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หลักการทํางานของ 
Hydro-Floating 

Solar Hybrid

แผงเทากับศูนย จึงมีความเหมาะสมกับสภาพการ
ใชงานทีว่างแผงโซลารเซลลใกลผวินํา้ ซึง่มีความชืน้สูง 
อีกทั้งยังมีความแข็งแรงคงทน    
 นอกจากน้ี จากการท่ีนํา้ในเข่ือนมีการเคล่ือนไหว
ของผิวนํ้า ประกอบกับมีแรงลมตลอดเวลาจึงตอง
เตรยีมตวัยดึโยงใตนํา้สาํหรบัยดึทุนโซลารเซลลลอย

นํา้ใหมัน่คง ซึง่มคีวามลึกกวา 30 เมตร โดยปจจบุนั 
กฟผ. ไดประสานความรวมมือกับผูเช่ียวชาญการ
ยดึโยงใตนํา้ในระดบัชาตมิารวมศึกษาและพจิารณา
เรื่องดังกลาวดวย เพื่อใหการดําเนินงานมีความ
ปลอดภัยตามมาตรฐานสากลมากที่สุด ไมเปน
อันตรายทั้งตอคน และระบบนิเวศทางนํ้า
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โครงการ Hydro-Floating Solar Hybrid 
เป นการเลือกใช  เทคโนโลยีที่สามารถรักษา
เสถียรภาพของระบบไฟฟา และการใชประโยชน
บนพื้นท่ีผิวนํ้าของเข่ือน กฟผ. ในทุกภูมิภาคของ
ประเทศ  เพื่อหลีกเ ล่ียงผลกระทบต อพื้นที่
การเกษตรของชุมชนและผลกระทบสิ่งแวดลอม 
นอกจากน้ี ยังเปนประโยชนตอดานสังคมและ
สิง่แวดลอมในแงของการบรหิารจดัการทรพัยากรนํา้
อยางยั่งยืนในพื้นท่ี และยังชวยเรื่องลดการปลอย
คารบอนไดออกไซดจากการผลิตไฟฟาถึง 0.546 
ตัน/1,000 กิโลวัตตชั่วโมง นับเปนการสงเสริม
พลังงานหมุนเวียนเพื่อชวยลดภาวะโลกรอนได
อยางมีประสิทธิภาพ

หัวใจสําคัญอีกประการหนึ่งของโครงการน้ีคือ 
กฟผ. มีความต้ังใจท่ีจะพัฒนาพ้ืนที่โครงการให
กลายเปนจุดแลนดมารคใหมสําหรับการทองเที่ยว 
อาทิ สวนลอยนํ้า อาคารและทางเดิน Sky Walk ที่
ออกแบบใหมีความกลมกลืนกับธรรมชาติ เพื่อชม
ทศันยีภาพทีส่วยงามตามธรรมชาติของเข่ือน ซึง่จะ

เปนการชวยสรางอาชีพและชวยเสริมรายไดใหกับ
ประชาชนในทองถิน่ไดอยางยัง่ยนื ทัง้ยงัชวยเศรษฐกจิ
ของจังหวัดไดอีกทางหนึ่ง

โครงการ Hydro-Floating Solar Hybrid ซึ่ง
นาํรองท่ีเขือ่นสิรนิธร จงัหวัดอบุลราชธานี เปนแหง
แรกนีม้แีผนจายไฟฟาเขาระบบเชิงพาณิชย (COD) 
ในเดอืนธันวาคม 2563 และ กฟผ. เตรยีมดําเนนิการ
โครงการโซลารเซลลลอยนํ้าแบบไฮบริดบริเวณ
เขื่อนอื่น ๆ ของ กฟผ. อีกหลายแหงตอเนื่องรวม
กําลังการผลิตทั้งหมด 2,725 เมกะวัตต ในอีก 8 
แหง คอื เข่ือนภมูพิล เข่ือนสริกิติิ ์เข่ือนวชริาลงกรณ 
เขื่อนศรีนครินทร เขื่อนอุบลรัตน เขื่อนจุฬาภรณ 
เขือ่นรัชชประภา และเข่ือนบางลาง โดยเข่ือนภูมพิล
จะมีขนาดใหญทีส่ดุคอืมกีาํลงัผลติถงึ 778 เมกะวตัต 
ซึ่งเปนไปตามแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาของ
ประเทศ พ.ศ. 2561 – 2580 (PDP 2018)

กฟผ. ไมหยุดยั้งการพัฒนานวัตกรรม เพื่อ
สรรคสรางพลังงานไฟฟาที่มั่นคงและเชื่อถือได 
เพื่อความสุขของคนไทยอยางแทจริง

ยดึหลักใส่ใจสังคม 
ชมุชน

และส่ิงแวดล้อม

Northern Region: 1,278 MW
Sirikit Dam 500 MW
Bhumibol Dam 778 MW

North Eastern Region: 109 MW
Sirindhorn Dam 45 MW
Chulaphorn Dam 40 MW
Ubol Ratana Dam 24 MW

Western Region: 1,020 MW
Vajiralongkorn Dam 300 MW
Srinagarind Dam 720 MW

Southern Region: 318 MW
Rajjaprabha Dam 240 MW
Bang Lang Dam 78 MW

EGAT’s 
Multi-Purpose Dams 

Nationwide: 9
Combined capacity (PDP 2018): 

2,725 MW, 20 years

The Largest: Bhumibol Dam Project
Phase 1: 158   MW,

Commercial Operation Date - 2026
Extension 1: 300 MW, 

Commercial Operation Date - 2030
Extension 2: 320 MW, 

Commercial Operation Date - 2033
Total 778 MW

บรรยากาศเขื่อนสิรินธร
The Scenery of Sirindhorn Dam
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The Hydro-Floating Solar Hybrid 
Project is  the technology of choice, 
because it can maintain the stability of 
the electrical system and utilizes the 
water surface area of   the EGAT dams in 
all regions of the coun t ry to avoid 
impacts on the agricultural areas of the 
community and the envir o nment. 
Additionally, it is benecial to the society 
and the environment in t erms of 
sustainable water resource management 

in the area, reducing carbon dioxide 
emissions from electricity generation by 
0.546 ton per 1,000 kilowatt hour. This is 
an effective way to promote renewable 
energy to help mitigate global warming.

 Another key element of this project is 
EGAT’s intention to turn the project area 
into a new landmark for tourism offering 
oating gardens, buildings and sky walk 
corridors designed to blend in with nature to 
see the beautiful natural scenery of the dam.

 This will also help in creating more jobs 
and enhance income for local people in a 
sustainable manner while supporting the 
economy of the province as well.

 The Hydro-Floating Solar Hybrid Project 
at Sirindhorn Dam is due to open for 

Care for society, 
community and 
environment

commercial operation in December 2020.
EGAT is preparing to consistently introduce 
similar hybrid solar cell projects at eight 
other dams of EGAT which altogether can 
yield 2,725 MW in generating capacity. The 
eight other dams are Bhumibol, Sirikit, 
Vajiralongkorn, Srinagarind, Ubol Ratana, 
Chulaphorn, Rajjaprabha and Bang Lang 
Dams. The Bhumibol Dam will have the 
largest generating capacity of all with 778  
MW of installed capacity, which is in line 
with the country’s Power Development 
Plan 2018-2037 (PDP 2018).

EGAT has been relentless in developing 
innovation that provides stable and 
reliable electricity supply for the true 
happiness of Thai people.
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ศูนยการเรียนรูดานพลังงานไฟฟา
ที่ครบเครื่องที่สุดในภาคอีสาน

ศูนยการเรียนรู 
กฟผ. ลําตะคอง

คุณเคยเปนหรือไม เวลาที่เราชวนเพื่อนไปเที่ยวในสถานที่ประเภท
พิพิธภัณฑ หรือศูนยการเรียนรูเพ่ือการศึกษา แลวเพื่อน ๆ  พากัน
เบือนหนาหนี ไมมีใครอยากจะไปดวย แต!! ขอบอกเลยวา “ศูนย
การเรียนรู กฟผ. ลําตะคอง” จะทําใหความคิดของคนไทยที่มีตอ
ศูนยการเรียนรูนั้นเปลี่ยนไป
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ศนูยการเรยีนรู กฟผ. ลาํตะคอง ตัง้อยูใกลกบัอางเก็บน้ําตอนบนโรงไฟฟา
ลําตะคองชลภาวัฒนา จังหวัดนครราชสีมา ณ เวลาน้ี บอกไดเลยวาเปน
ศูนยการเรียนรูดานพลังงานไฟฟาที่ครบเครื่องและทันสมัยที่สุดในภาคอีสาน 

ดานนอกอาคารศูนยการเรียนรูจะพบกับ “Facade” ผนังตึกที่พลิ้วไหว
ไปตามแรงลม และเมื่อกาวเขาไปสูภายในอาคารเหมือนกับเราไดกาวไปสู
ดินแดนการผจญภัยมหัศจรรยในโลกอนาคต วาแลวก็มาเริ่มสนุกดวยกันเลย 
ในโซนที่หนึ่ง Plaza Nova ลานผูกลา จุดลงทะเบียนผูเขาเยี่ยมชมเพื่อเปน
เหลาผูกลา พรอมรับ RFID เพื่อใชในการรวมกิจกรรมในแตละโซน เตรียมตัว
ผจญภัยในโลกพลังงาน พรอมรับการตอนรับจากหุนยนต H-bot ตัวแทนของ
โลกอนาคต  
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โซนท่ีหก The Balance ฐานบัญชาการสมดุล
พลังงาน พบกับการสรางสมดุลดานพลังงาน ทั้ง
ระบบผลิต สง และการใชไฟฟา ซึ่งรวมเอาความรู
ในเรื่องเทคโนโลยีในการผลิตไฟฟาทุกชนิด แถมใน
โซนนี้ยังพบกับความสนุกสนานดวยเกมการแขงขัน
ผลิตไฟฟาและสรางสมดุลพลังงาน ปดทายความ
สนุกดวยการพาชมวิถีชีวิตของชาวชุมชนลําตะคอง
ในโซนที่เจ็ด The Happiness of Lamtakong 
มวนซื่นลําตะคอง 

นอกจากนี้ ศูนยการเรียนรู กฟผ. ลําตะคอง ยัง
อยูใกลกับสถานที่ทองเที่ยวที่นาสนใจของจังหวัด
นครราชสีมา อาทิ  อางเก็บนํ้าลําตะคอง ที่สามารถ
ไปปนจักรยานสุดชิล พรอมชมวิวกังหันลมยักษ 
รับรองไดเลยวาคุมคากับการมาเท่ียวอยางแนนอน 
ซึ่ง ศูนยการเรียนรู กฟผ. ลําตะคอง เปดใหเขาชม
คร้ังแรกเม่ือเดือนมิถนุายน 2562 ทีผ่านมาน้ีเอง โดย
สามารถเขาชมไดในเวลา 09.00 - 17.00 น. วัน
อังคาร - วันอาทิตย หยุดทุกวันจันทรและวันหยุด
นกัขัตฤกษ สามารถสอบถามขอมลูและเสนทางไดที่ 
โทร 044-984007 หรอื Facebook ศนูยการเรียนรู 
กฟผ.ลําตะคอง

รีบมองหาวันหยุด แลวมารวมผจญภัยแบบ
ไมมีเบื่อไดที่ศูนยการเรียนรู กฟผ. ลําตะคอง และ
สนุกไปกับการเรียนรูดานพลังงานท่ีรับรองไดวา
สุดลํ้าและไมซํ้าใคร 
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ตอกันที่โซนท่ีสอง Lamtakong Energy 
Quest ภารกิจพชิติดินแดนพลงังาน เรยีกไดวาเปน
โซนสุดมันสเพราะจะไดรับชมภาพยนตร 7 มิติ ที่จะ
พาไปผจญภัยในดินแดนลําตะคอง และนําทุกทาน
ไปทาํภารกจิตามหาพลงังานแหงอนาคต กบั H-bot 
มาตอในโซนที่สาม New Frontier ดินแดน
พลังงาน ภารกิจตามหาพลังงานแหงอนาคต ตาม
ดนิแดนตาง ๆ คอื ลม นํา้ และแสงอาทิตย โดยโซนนี้
ยังมีการฉายภาพยนตร 180 องศา นําทุกทาน
ผจญภยัไปในโรงไฟฟาลาํตะคองชลภาวฒันา พรอม
พาชมจุดชมวิว Unseen ของโรงไฟฟา 

สนุกกันตอในโซนท่ีสี่ New Discovery 
ดินแดนพลังงานแหงอนาคต มารวมกันพิสูจนวา 
จรงิหรอืไมทีศ่นูยการเรยีนรู กฟผ. ลาํตะคอง ถอืเปน
แหงแรกของเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่ใชไฟฟาจาก
ไฮโดรเจน โดยทกุทานจะไดรวมเปนสวนหนึง่ในการ
คนพบของนวตักรรมแหงอนาคต เม่ือพบคาํตอบแลว 
เดินทางตอมาถึง โซนที่หา EGAT Energy Quest 
ภารกิจผลิตไฟฟาเพื่อความสุขของคนไทย เรียนรู
เสนทางภารกิจความทาทายของ กฟผ. ตั้งแตอดีต 
ปจจบุนั ถงึอนาคต ในรปูแบบทางเดนิเสมอืนอโุมงค 
พรอมแวะผานจุดชมวิวที่สามารถเห็นทุงกังหันลม
และธรรมชาติที่สวยงามของลําตะคอง

S P E C I A L  R E P O R T

EGAT LEARNING CENTER, LAM TAKONG

 But we would like to tell you that this is 
not the case for EGAT Learning Center, Lam 
Takong, can change Thai people’s perception 
about learning centers.

 EGAT Learning Center, Lam Takong is 
located near the upper reservoir of Lamtakong 
Jolabha Vadhana Power Plant in Nakhon 
Ratchasima Province.

 At this time, it can rightly claim to be the 
most complete and modern electric power 
learning center in the Northeastern region.

 The building’s facade is swayed to the 
rhythm of the wind and once inside the building 
it is like you have stepped into an adventure 
land in the future.

  Now, let’s start to have fun together, 
beginning with the Plaza Nova, the zone where  
you will register as a Braver and receive an RFID 
(Radio Frequency Identication) band.

  Adventurers to the energy world are then 
welcomed by the H-bot, a robot which 
represents the future world.

  Awaiting you in the second zone is the 
Lamtakong Energy Quest Mission to conquer the 
land of energy.

  This is the most fun-lled zone featuring 
a 7-dimensional movie that will take you to an 
adventure in the Lamtakong Land with the 

mission of  nding the energy of the future with 
the H-bot.

 Continuing to the third zone is the New 
Frontier, the energy land where the search for 
future energy - wind, hydro and solar - goes into 
full swing.

In this zone, there is a 180-degree movie 
screening leading everyone to adventure in 
Lamtakong Jolabha Vadhana Power Plant and 
to the “unseen” viewpoints at the site.

 The fun continues in the fourth zone, “New 
Discovery,” the land of the future energy, which 
invites you to prove whether it is true that the 
EGAT Learning Center, Lam Takong is considered 
the rst in Southeast Asia to generate electricity 
from hydrogen. This is a chance for everyone 
to take part in the discovery of future innovation.

Once you have found the answer, you 
proceed to the fth zone for the “EGAT Energy 
Quest” to learn about electricity generation with 
the mission of bringing happiness to the Thai 
people; the routes, missions, challenges of EGAT 
from the past to the present through the tunnel-
like footpath and stop at various scenic 
viewpoints to see the windmills and the 
beautiful nature of Lamtakong.

 The sixth zone, “The Balance,” shows the 
energy balance command that seeks to strike 

the equilibrium among electricity generation, 
transmission and consumption.

 This zone puts together knowledge of 
technology in all types of electricity generation, 
alongside having fun with games of power 
production and energy balance.

  Finishing off the fun, in the seventh zone, 
is a tour showing the way of life of the Lamtakong 
community - The Happiness of Lamtakong, or 
“Muan Suen Lamtakong.”

 In addition, the EGAT Learning Center, Lam 
Takong is also close to some interesting 
attractions of Nakhon Ratchasima Province, such 
as Lamtakong Reservoir where one can go for 
an easy bike ride and admire the view of the 
gigantic wind turbines - denitely is worth a visit.

  Inaugurated in June 2019, EGAT Learning 
Center, Lam Takong opens to the public 
between 09.00-17.00 hrs, Tuesday-Sunday, 
except Monday and public holidays. For more 
information and directions, please call 044-
984007 or visit our Facebook (ศูนยการเรียนรู กฟผ.
ลําตะคอง).

Take time off to work and join the exciting 
adventures at EGAT Learning Center, Lam Takong 
which promises to offer a unique and fun-lled 
educational learning and experience about 
energy.

Have you ever invited friends to go to places like museums or learning centers
and they turned away? No one wants to come along.
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กฟผ. บุกธุรกิจ 
“มาตรวิทยา” 
รวมสรางสังคม
แหงความเที่ยงตรง
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 กฟผ. บุกธุรกิจ “มาตรวิทยา” รวมสรางสังคมแหง
ความเที่ยงตรง มุ งประสิทธิภาพ สรางประสิทธิผล
งานสอบเทียบเครื่องมือวัด ดวยเครื่องมือที่ทันสมัย 
คุณภาพมาตรฐานระดับสากล จากทีมงานมืออาชีพ
มากดวยประสบการณ
 “ศูนยมาตรวิทยาและสอบเทียบเครื่องมือวัด” (Metrology 
and Calibration Center) ตั้งอยูในพื้นที่ของการไฟฟาฝาย
ผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) สํานักงานไทรนอย อําเภอ
ไทรนอย จังหวัดนนทบุรี มีหนาที่ใหบริการงานมาตรวิทยาและ
สอบเทียบเคร่ืองมือวัดใหกับหนวยงานภายใน และภายนอก 
กฟผ. ดวยเจาหนาที่ผู  เชี่ยวชาญและเครื่องมือที่มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานระดับสากล โดยเปดใหบริการวันจันทร-ศุกร 
เวลา 8.00 - 16.00 น . (ยกเวนวันหยุดนักขัตฤกษ) 
ชองทางการติดตอ โทร. 02 – 436 - 6227 Email: mcc@
egat.co.th Line@: @ubi1874g และ Facebook: EGAT 
Calibration Lab

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

The Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) 
has moved into the business of providing measurement 
services to create a society of precision.

The establishment of Metrology and Calibration Center 
(MCC) at EGAT’s Sai Noi Ofce in Sai Noi District, Nonthaburi 
Province, serves to promote effective calibration of 
measuring instruments with modern tools of international 
quality standards operated by a professional, experienced 
team.

The MCC provides metrological and instrument 
calibration services to EGAT’s internal units and external 
agencies with expert staff and quality equipment of 
international standards.  

The ofce is open from Monday to Friday, 8.00 a.m.-
4.00 p.m. (except public holidays), Tel: 02-436-6227, Email: 
mcc@egat.co.th, Line ID: @ubi1874g and Facebook: EGAT 
Calibration Lab.

EGAT SPEARHEADS 
METROLOGICAL BUSINESS 
TO CREATE A SOCIETY OF PRECISION

àÃ×èÍ§: ศุทรา พลาธิปกรการ   / Suttara Palathipkornkan



“มาตรวิทยา” มีความสําคัญอยางไร
 มาตรวิทยา คือ หลักการทางวิทยาศาสตรที่วาดวย
ความถูกตองของผลการวัด พดูงาย ๆ คอื ไมเมตรความยาว 
1 เมตรนั้น จะเทากับ 1 เมตรเสมอ ไมวาจะนําไปเทียบที่
ประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา จีน หรือประเทศใด ก็ยาว
เทากับ 1 เมตร หรือนํ้าหนัก 1 กิโลกรัม ก็จะชั่งได 1 
กิโลกรัมเทากันท่ัวโลก หรือที่เรียกวา กระบวนการ 
“Metrological Traceability” ซึ่งไมใชมีเฉพาะความยาว 
หรือนํ้าหนักเทานั้น แตมีเรื่องของอุณหภูมิ เคมี ชีวภาพ 
รวมไปถึงหองปฏิบัติการหรือ Lab ดวย
 การดําเนินธุรกิจผลิตไฟฟาก็เชนกัน อุปกรณเครื่องมือ
วัดทุกชิ้นภายในโรงไฟฟา จะตองไดรับการสอบเทียบวามี
คาที่ถูกตองตรงตามมาตรฐานท่ีกําหนด ทั้งนี้ก็เพื่อความ
ปลอดภัยในการทํางานของเครื่องจักร บุคลากรและเพื่อ
คุณภาพที่ดีของไฟฟาแตละหนวย หากอุปกรณชิ้นเล็ก ๆ 
เพียงชิ้นเดียว มีคาคลาดเคลื่อนไปจากคามาตรฐาน ก็จะ
สามารถสงผลกระทบไปถึงผูใชไฟฟาในภาคครัวเรือนได
เชน ระบบตรวจจับความถี่ (Frequency) ในการผลิต
ไฟฟาที่ 50Hz (50 Hertz frequency) ถาเครื่องมือวัด
ความถีไ่มมคีวามแมนยํา ประชาชนผูใชไฟฟาภาคครัวเรอืน
จะไดกระแสไฟที่ไมมีประสิทธิภาพ และจะทําใหเครื่องใช
ไฟฟาเสียหายได ดังนั้น การตรวจสอบเครื่องมือวัดตาง ๆ 
ตองมีประสิทธิภาพ มีความถูกตอง แมนยํา และเชื่อถือได 
ซึ่ง กฟผ. ใหความสําคัญตอความปลอดภัยและมาตรฐาน
ในการดําเนินงานอยางสูงสุด มีหนวยงานที่รับผิดชอบงาน
ดานการสอบเทียบเคร่ืองมือวัดโดยเฉพาะ มีบุคลากรท่ีมี
ความเชี่ยวชาญและประสบการณดานมาตรวิทยามาเกือบ 
20 ป และปจจุบันมีการพัฒนาศักยภาพครอบคลุม
ในทุก ๆ ดาน จนสามารถเปดใหบริการงานมาตรวิทยา
ในเชิงธุรกิจใหแกหนวยงานภายนอกไดอยางครบวงจร

  | 2 3

HOW IMPORTANT IS 
“METROLOGY”?

Metrology is the science of accurate 
measurement. Simply put, a 1-meter 
yardstick must always be equal to one 
meter, regardless of whether it is measured 
in the United Kingdom, the United States, 
China or in any other country.

Likewise, a 1-kilogram weight will 
weigh one kilogram equally throughout 
the world.

This is called the “Metrological 
Traceability” process, which is not only 
about length or weight, but involves 
looking at temperature, chemistry, biology 
and studying in the laboratory as well.

In the power generation business, all 
measuring equipment in the power plant 
must be calibrated to the specied 
standards to ensure safety in the operation 
of the machines, personnel and for the 
good quality of electricity production.

If only a small piece of equipment is 
deviated from the standard value, it can 
affect the power usage in the household 
sector.

For instance, if the 50-hertz frequency 
detection system is not accurate, 
consumers will get inefcient power 
supply and that can damage their 
electrical appliances too.

Therefore, checking various measuring 
instruments must be effective, accurate, 
precise and reliable.

EGAT places importance on maximum 
safety and operating standards with 
specic unit dedicated to the calibration 
of instruments.

On hand are personnel with expertise 
and experience in metrology for almost 
two decades, and who have now 
developed comprehensive capabilities in 
all aspects to fully meet the demand for 
metrological services from external 
agencies.



กวาจะมาเปนศูนยมาตรวิทยาฯ กฟผ. 
 ที่ผานมาภารกิจหลักของศูนยมาตรวิทยาและสอบเทียบเครื่องมือวัด กฟผ. คือ 
การสอบเทียบเครื่องมือวัดตาง ๆ ใหกับหนวยงานภายใน กฟผ. เปนหลัก รวมทั้งได
รวมกันพัฒนาและสงเสริมความรูดานมาตรวิทยาใหแกเครือขายหองปฏิบัติการของ 
กฟผ. ซึ่งมีอยูทั่วประเทศ ทั้งดานปฏิบัติการทดสอบและการสอบเทียบ เพื่อสนับสนุน
ใหเครือขายหองปฏิบัติการของ กฟผ. แตละแหงไดรับการรับรองระบบคุณภาพหอง
ปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล
 ศนูยมาตรวทิยาและสอบเทยีบเครือ่งมอืวดัไดออกแบบตวัอาคารและหองปฏบิตักิาร
สอบเทียบใหสอดคลองกับมาตรฐานของหองสอบเทียบในระดับสากล มีขนาดพื้นที่
กวางขวาง โครงสรางอาคารแข็งแรงไดมาตรฐาน พรอมใหบริการดวยความเปน
มืออาชีพอยางครบวงจร ดวยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญดานมาตรวิทยา มีความ
เปนกลาง ถกูตอง แมนยาํ และนาเช่ือถอื ทาํหนาทีใ่หบรกิารงานสอบเทยีบเครือ่งมอืวดั 
พรอมสงเสริมการสรางมาตรฐานใหแกองคการและสังคมผานกระบวนการวัด ถือเปน
การสรางภาพลักษณที่ดีขององคการและสรางสังคมแหงความเท่ียงตรงทางดาน
มาตรวิทยาสูสังคมภายนอก

ความพรอมในการ
ใหบริการเชิงธุรกิจ
 ปจจุบันหองปฏิบัติการสอบ
เทียบภายในศูนยมาตรวิทยาฯ มี
ความพรอมในการใหบริการเชิง
ธุรกิจ และพัฒนาคุณภาพเพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแขงขันเชิง
ธุรกิจ จากจุดเร่ิมตนเพื่อทําการ
สอบเทียบเค ร่ือง มือวัดให แก 
หนวยงานภายใน กฟผ. แตดวยความ
เชี่ยวชาญและประสบการณที่มีมา
เกือบ 20 ป ทําใหมีหนวยงาน
ภายนอกติดตอเขามาขอใชบริการ 
เพราะเช่ือ ม่ันและไว วางใจใน
ศักยภาพและคุณภาพของการให
บริการที่มีมาตรฐาน ปจจุบันศูนย
มาตรวิทยาฯ กฟผ. ไดเปดให
บริการแกหนวยงานภายนอก ทั้ง
ภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน โดย
มีการประชาสัมพันธผานชองทาง
ตาง ๆ ทั้งทางสื่อออนไลน และการ
เจาะตลาดกลุ มลูกคาเปาหมาย
เพื่อให เป นที่รู จักมากยิ่งขึ้นไป
นอกจากนี้ ยังมีการวิเคราะห
ตลาดเพ่ือใชเปนแนวทางในการ
พัฒนางานบริการใหสามารถตอบ
สนองไดตรงตามความตองการ
ของลูกคา
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PRE-MCC DAYS
The main task of MCC was to calibrate various 

measurement tools for departments within EGAT as well 
as to jointly develop and promote metrology knowledge 
for EGAT’s network of laboratories that are located 
throughout the country for testing and calibration.

Its mission was to support EGAT laboratories to 
receive laboratory quality system certication in 
accordance with international standards.

The MCC’s building and the calibration laboratory 
was built in accordance with international standards.

The facility has a spacious area with strong structure, 
offering complete professional services by experts in 
metrology.

They offer neutral, accurate and reliable calibration 
services for measuring instruments, promoting the 
standards for organizations and societies throughout the 
measurement process, to portray a good image of 
organizations and to bring a society of metrological 
accuracy to the outside world.

COMMERCIAL READINESS
The MCC stands ready for providing services 

commercially and has developed quality to strengthen 
its competitiveness.

From its start of serving EGAT’s own units, MCC’s 
expertise and experience have evolved over nearly 20 
years, earning trust from external agencies for potential 
and quality of service.

MCC today provides its services to government and 
private sectors, making itself known through various 
channels, both online media and market penetration of 
targeted customers.

In addition, MCC conducts market analysis to guide 
the development of services that respond to the needs 
of customers.

การใหบริการและการดําเนินงาน
ของศูนยมาตรวิทยาและสอบเทียบ
เคร่ืองมือวัด กฟผ.
 ศูนยมาตรวิทยาและสอบเทียบเครื่องมือวัด กฟผ. ให
บริการครอบคลุมท้ังสิ้น 8 สาขาการวัด ไดแก 1. ไฟฟา 
(Electrical Laboratory) 2. อุณหภูมิ (Temperature 
Laboratory) 3. ความชื้นสัมพัทธ (Humidity Laboratory) 
4. การสั่นสะเทือน (Vibration Laboratory) 5. มวล (Mass 
Laboratory) 6. มิติ (Dimension Laboratory) 7. แรงบิด 
(Torque Humidity Laboratory) 8. ความดันและ
สาขาสุญญากาศ (Pressure Laboratory) โดยใหบริการ
สอบเทียบในรูปแบบ On Site

ความเช่ียวชาญของบุคลากร
 บุคลากรของศูนยมาตรวิทยาและสอบเทียบเคร่ืองมือ
วัด กฟผ. มีความเปนมืออาชีพและเชี่ยวชาญในแตละสาขา
การวัดโดยเฉพาะ เจาหนาที่ที่สามารถเขามาปฏิบัติงานเปน
เจาหนาที่สอบเทียบไดนั้น จะตองผานการอบรมและ
ทดสอบความสามารถ จนไดรับการรับรองการขึ้นทะเบียน
บุคคลตอหนวยรับรองระบบคุณภาพ ถึงจะสามารถให
บริการงานสอบเทียบเครื่องมือใหแกลูกคาได จึงมั่นใจไดวา 
ลูกคาจะไดรับการบริการที่ดีที่สุดจากมืออาชีพ ซึ่งบุคลากร
ที่มากดวยประสบการณและความเช่ียวชาญดานการสอบ
เทียบมาเกือบ 20 ปนี้ ถือเปนจุดเดนของศูนยมาตรวิทยาฯ 
กฟผ. ที่ลูกคาใหความเชื่อมั่นและไววางใจในคุณภาพ
ของงานที่ไดรับบริการ
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MCC’S SERVICES AND OPERATIONS
MCC’s services cover eight branches namely: 1. Electrical Laboratory, 2. 

Temperature Laboratory, 3. Humidity Laboratory, 4. Vibration Laboratory, 5. Mass 
Laboratory, 6. Dimension Laboratory, 7. Torque Humidity Laboratory and 8. 
Pressure Laboratory, which provides on-site calibration services.

EXPERTISE
MCC’s personnel are highly skilled and professional in each specic eld of 

measurement.
Before assuming duties at MCC, they must undergo training and be tested 

for competence until being certied and registered by the specic authority.
Thus customers can be assured of obtaining best service from professionals 

with experience and expertise built over nearly two decades, a strength that 
earns trust in the quality of work from clients.
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E N E R G Y  U P D A T E

ขั้นตอนและกระบวนการในการเขาใชบริการ
 กอนเดินทางเขามาใชบริการ ลูกคาสามารถสอบถามขอมูลเบื้องตน
ไดผานทางแอปพลิเคชั่น Line หรือทางโทรศัพท เพื่อไมใหเปนการเสีย
เวลาในกรณทีีม่เีหตขุดัของไมสามารถใหบริการได โดยมขีึน้ตอนการขอรับ
บริการ ดังนี้
 1. ติดตอเจาหนาที่เพื่อสอบถามขอมูล และนําเคร่ืองมือมาสงที่ 
อาคาร ท.0018 กฟผ.สํานักงานไทรนอย อ.ไทรนอย จ.นนทบุรี 2. กรอก
ขอมูลรายละเอียดลงในแบบฟอรมรับงานสอบเทียบ ประกอบดวย ขอมูล
ลูกคา (ชื่อ-ที่อยู สําหรับออกใบรายงานผล/ เบอรโทรศัพท/ ขอมูลเครื่อง
มือ/ ยี่หอรุน/ หมายเลขเครื่องมือ และยานการสอบเทียบ) 3. ลูกคาตรวจ
สอบความถูกตองของขอมูล ตรวจสอบรายละเอียดในแบบฟอรมรับงาน
สอบเทียบพรอมลงนามยืนยัน เจาหนาที่จะประสานงานและแจงนัดวัน
รับเครื่องมือใหกับลูกคา 4. หลังจากสอบเทียบเสร็จแลว เจาหนาที่จะแจง
ยอดคาใชจายผานทางอีเมล หรือทางโทรศัพทตามขอมูลที่ลูกคาแจงไว 
5. เม่ือถึงกําหนดวันรับเคร่ืองมือ กรณีที่เปนลูกคาภายนอก สามารถ
จายเงินผานเคานเตอรธนาคาร และนําหลักฐานการโอนเงินมาแสดง
เพื่อรับเครื่องมือกลับ 6. ลูกคาประเมินความพึงพอใจผาน QR Code 
เพื่อนําขอมูลมาปรับปรุงการใหบริการตอไป

 เครื่องมือของศูนย มาตรวิทยาและสอบเทียบ
เครื่องมือวัด กฟผ. มีการคิดคน ปรับปรุง และพัฒนาให
ทันสมัยอยูเสมอ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการ
สอบเทียบใหมคีณุภาพดีขึน้อยางตอเน่ือง โดยมโีครงการ 
ตาง ๆ ทั้งที่กําลังดําเนินการ และที่ดําเนินการแลวเสร็จ 
สามารถนํามาใชในการใหบริการสอบเทียบ ดังนี้
 1. เครื่องมือสอบเทียบ “Dial Indicator แบบ
อตัโนมตั”ิ เปนเครือ่งมอืทีท่าํหนาทีช่วยในการสอบเทยีบ
เครือ่งมอืวดัไดอยางรวดเรว็ และมคีวามถูกตองแมนยาํสงู 
โดยเครื่องมือนี้สามารถควารางวัลเหรียญเงิน iENA 
2018 จากงาน International Trade Fair ณ ประเทศ
เยอรมนี

 2. เครื่องมือสอบเทียบ Torque Multiplier เปน
เครื่องมือที่ กฟผ. คิดคนและพัฒนาจนสําเร็จและนํามา
ใชใหบริการสอบเทียบแกลูกคา ซึ่งในไทยมีศูนยมาตร
วิทยาฯ กฟผ. ที่สามารถสอบเทียบไดเปนอันดับตน ๆ 
แหงเดียวเทานั้น ซึ่งตอนนี้เองก็กําลังพัฒนาใหเปน
ระบบ Semi-Automatic ซึ่งจะทําใหสอบเทียบเร็วขึ้น
และแมนยําขึ้น
 โครงการที่กําลังพัฒนา ไดแก โครงการการสอบ
เทียบ Dynamic Pressure Sensor ซึ่งในประเทศไทย
ยังไมมีหนวยงานใดใหบริการ และโครงการวิจัยเครื่อง
สอบเทียบ Shock Pulse Vibration ใหบริการและ
รองรับงานวิเคราะหมอเตอร เปนตน

คิดคนนวัตกรรมและเครื่องมือที่ทันสมัย เพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการ
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ACCESS TO SERVICE
Before heading to MCC, customers can inquire initial information via 

the LINE application or by phone to ascertain services available for them 
by taking the following steps,

1. Contact the staff for information and bring the tools to Building 
T 0018, EGAT’s Sai Noi Ofce, Sai Noi District, Nonthaburi Province.

2. Fill in detailed information in the calibration form consisting of 
customer information, including name and address for issuing a report, 
phone number, tool information, brand, model, tool number and the 
calibration range.

3. Customers verify the accuracy of the information; check the details 
in the form for receiving the calibration job and conrm by signing. The 
staff will then coordinate and inform the appointment date for returning 
the tool to the customer.

4. After the calibration is nished, the staff will inform the service 
charges to customers via email or by phone according to the information 
that the customer has specied.

5. In the case of external customers, they can make payment via 
bank counter and bring proof of transfer in order to receive the tool back.

6. Customers can evaluate their satisfaction of services through QR 
Code to help constantly improve MCC’s services.

INNOVATION AND MODERN TOOLS 
TO ENHANCE SERVICE EFFICIENCY

MCC’s tools are constantly innovated, improved and developed to 
raise the bar of calibration services, with various projects being carried 
out and completed as follows:

1. Automatic Dial Indicator is a tool that helps to calibrate the 
instrument quickly with high accuracy.  This tool won the iENA 2018 silver 
medal from the International Trade Fair in Germany.

2. Torque Multiplier is a tool successfully invented by EGAT to provide 
calibration services to customers. MCC is the only facility in Thailand 
capable of providing top-grade cross calibration.

The ongoing development into a semi-automatic system will make 
the calibration at MCC faster and more accurate.

Developing projects in progress at MCC include the Dynamic Pressure 
Sensor (the rst of its kind in Thailand), and the research project of Shock 
Pulse Vibration Calibration Service which provides services and supporting 
motor analysis tasks, etc.
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ขั้นตอนและกระบวนการในการเขาใชบริการ
 กอนเดินทางเขามาใชบริการ ลูกคาสามารถสอบถามขอมูลเบื้องตน
ไดผานทางแอปพลิเคชั่น Line หรือทางโทรศัพท เพื่อไมใหเปนการเสีย
เวลาในกรณทีีม่เีหตขุดัของไมสามารถใหบรกิารได โดยมขีึน้ตอนการขอรบั
บริการ ดังนี้
 1. ติดตอเจาหนาที่เพื่อสอบถามขอมูล และนําเครื่องมือมาสงที่ 
อาคาร ท.0018 กฟผ.สํานักงานไทรนอย อ.ไทรนอย จ.นนทบุรี 2. กรอก
ขอมูลรายละเอียดลงในแบบฟอรมรับงานสอบเทียบ ประกอบดวย ขอมูล
ลูกคา (ชื่อ-ที่อยู สําหรับออกใบรายงานผล/ เบอรโทรศัพท/ ขอมูลเครื่อง
มือ/ ยี่หอรุน/ หมายเลขเครื่องมือ และยานการสอบเทียบ) 3. ลูกคาตรวจ
สอบความถูกตองของขอมูล ตรวจสอบรายละเอียดในแบบฟอรมรับงาน
สอบเทียบพรอมลงนามยืนยัน เจาหนาที่จะประสานงานและแจงนัดวัน
รับเครื่องมือใหกับลูกคา 4. หลังจากสอบเทียบเสร็จแลว เจาหนาที่จะแจง
ยอดคาใชจายผานทางอีเมล หรือทางโทรศัพทตามขอมูลที่ลูกคาแจงไว 
5. เม่ือถึงกําหนดวันรับเคร่ืองมือ กรณีที่เปนลูกคาภายนอก สามารถ
จายเงินผานเคานเตอรธนาคาร และนําหลักฐานการโอนเงินมาแสดง
เพื่อรับเครื่องมือกลับ 6. ลูกคาประเมินความพึงพอใจผาน QR Code 
เพื่อนําขอมูลมาปรับปรุงการใหบริการตอไป

 เครื่องมือของศูนย มาตรวิทยาและสอบเทียบ
เครื่องมือวัด กฟผ. มีการคิดคน ปรับปรุง และพัฒนาให
ทันสมัยอยูเสมอ เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการ
สอบเทยีบใหมคีณุภาพดขีึน้อยางตอเนือ่ง โดยมโีครงการ 
ตาง ๆ ทั้งที่กําลังดําเนินการ และที่ดําเนินการแลวเสร็จ 
สามารถนํามาใชในการใหบริการสอบเทียบ ดังนี้
 1. เครื่องมือสอบเทียบ “Dial Indicator แบบ
อตัโนมตั”ิ เปนเครือ่งมอืทีท่าํหนาทีช่วยในการสอบเทยีบ
เครือ่งมอืวดัไดอยางรวดเรว็ และมคีวามถูกตองแมนยาํสงู 
โดยเครื่องมือนี้สามารถควารางวัลเหรียญเงิน iENA 
2018 จากงาน International Trade Fair ณ ประเทศ
เยอรมนี

 2. เครื่องมือสอบเทียบ Torque Multiplier เปน
เครื่องมือที่ กฟผ. คิดคนและพัฒนาจนสําเร็จและนํามา
ใชใหบริการสอบเทียบแกลูกคา ซึ่งในไทยมีศูนยมาตร
วิทยาฯ กฟผ. ที่สามารถสอบเทียบไดเปนอันดับตน ๆ 
แหงเดียวเทานั้น ซึ่งตอนนี้เองก็กําลังพัฒนาใหเปน
ระบบ Semi-Automatic ซึ่งจะทําใหสอบเทียบเร็วขึ้น
และแมนยําขึ้น
 โครงการที่กําลังพัฒนา ไดแก โครงการการสอบ
เทียบ Dynamic Pressure Sensor ซึ่งในประเทศไทย
ยังไมมีหนวยงานใดใหบริการ และโครงการวิจัยเครื่อง
สอบเทียบ Shock Pulse Vibration ใหบริการและ
รองรับงานวิเคราะหมอเตอร เปนตน

คิดคนนวัตกรรมและเครื่องมือที่ทันสมัย เพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการ
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ACCESS TO SERVICE
Before heading to MCC, customers can inquire initial information via 

the LINE application or by phone to ascertain services available for them 
by taking the following steps,

1. Contact the staff for information and bring the tools to Building 
T 0018, EGAT’s Sai Noi Ofce, Sai Noi District, Nonthaburi Province.

2. Fill in detailed information in the calibration form consisting of 
customer information, including name and address for issuing a report, 
phone number, tool information, brand, model, tool number and the 
calibration range.

3. Customers verify the accuracy of the information; check the details 
in the form for receiving the calibration job and conrm by signing. The 
staff will then coordinate and inform the appointment date for returning 
the tool to the customer.

4. After the calibration is nished, the staff will inform the service 
charges to customers via email or by phone according to the information 
that the customer has specied.

5. In the case of external customers, they can make payment via 
bank counter and bring proof of transfer in order to receive the tool back.

6. Customers can evaluate their satisfaction of services through QR 
Code to help constantly improve MCC’s services.

INNOVATION AND MODERN TOOLS 
TO ENHANCE SERVICE EFFICIENCY

MCC’s tools are constantly innovated, improved and developed to 
raise the bar of calibration services, with various projects being carried 
out and completed as follows:

1. Automatic Dial Indicator is a tool that helps to calibrate the 
instrument quickly with high accuracy.  This tool won the iENA 2018 silver 
medal from the International Trade Fair in Germany.

2. Torque Multiplier is a tool successfully invented by EGAT to provide 
calibration services to customers. MCC is the only facility in Thailand 
capable of providing top-grade cross calibration.

The ongoing development into a semi-automatic system will make 
the calibration at MCC faster and more accurate.

Developing projects in progress at MCC include the Dynamic Pressure 
Sensor (the rst of its kind in Thailand), and the research project of Shock 
Pulse Vibration Calibration Service which provides services and supporting 
motor analysis tasks, etc.

จุดแข็งในการใหบริการ
 จุดแข็งและความโดดเดนของศูนย
มาตรวิทยาและสอบเทียบเคร่ืองมือวัด 
กฟผ. คือ การใหบริการงานสอบเทียบ
เครื่องมือวัดดาน Vibration เพราะในไทย
มีหนวยงานเพียงไมกี่แหงที่สามารถให
บริการในดานนี้ จึงมีลูกคาภาคเอกชนเขา
มารับบริการสอบเทียบดานนี้เปนจํานวน
มาก ปจจัยสําคัญอีกประการที่สงผลใหการ
ใหบริการมีมาตรฐานคือ เครื่องมือทุกชนิด
ในหองปฏิบัติการของ กฟผ. ทั้งหมดมี
คุณภาพตามมาตรฐานสากล จึงมั่นใจไดวา
คาความถูกตองที่วัดไดจากหองปฏิบัติการ
ของ กฟผ. มีความถูกตองและแมนยําสูง
 นอกจากนี้ ยังมีการควบคุมสภาวะ
แวดลอม อุณหภูมิ และความชื้นใหเปนไป
ตามมาตรฐานอยางเครงครัด โดยภายใน
ศูนยมาตรวิทยาฯ นั้น จะมีเครื่องตรวจวัด
สภาวะแวดลอมอยูตลอด 24 ชั่วโมง หาก
มีการตรวจพบวาเกินเกณฑมาตรฐาน จะ
สงสัญญาณแจงเตือน (Alarm) เพ่ือให
เจาหนาที่ทําการแกไขในทันที
 กฟผ. มีความพรอมในการใหบริการ
ธุรกิจงานสอบเทียบเครื่องมือวัดใหแก
ลูกคาอยางเต็มที่ ทั้งในดานบุคลากรที่มี
ความเชี่ยวชาญมากดวยประสบการณ 
เครื่องมือที่ทันสมัย หองปฏิบัติการที่มี
มาตรฐาน การันตีความถูกตองและความ
แมนยําเทียบเทาระดับสากล รวมท้ังการ
พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีดานการ
สอบเทยีบใหมปีระสทิธภิาพและประสทิธิผล
ที่ดีขึ้นอยางตอเนื่อง หากตองการใช
บริการงานสอบเทียบเครื่องมือวัด เชื่อมั่น
ในศนูยมาตรวทิยาและสอบเทยีบเครือ่งมอื
วัด กฟผ. ผูใหบริการในธุรกิจมาตรวิทยา
ระดับชั้นนํา
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SERVICE STRENGTHS
MCC’s strengths and prominence lay in the calibration of vibration measuring instruments.
In Thailand, there are only a few entities capable of rendering this specic service, resulting in 

many private customers seeking the services from MCC.
Contributing to MCC’s ability to provide quality service is the usage of all laboratory tools which 

are of international quality, ensuring highly accurate and precise works.
Furthermore, the environment, temperature and humidity are controlled in strict compliance with 

these standards.
Inside the MCC lab, the environment is detected around the clock, and any excess of standard 

will set off an alarm for the staff to make corrections immediately.
EGAT is fully prepared to provide the calibration service for customers, thanks to personnel with 

expertise, modern tools, standard laboratory, guarantee of accuracy equivalent to international level, 
development of innovation and calibration technology for better efciency and effectiveness.

For trusted and top quality calibration services, MCC is the place to go for, brought by EGAT, a 
name that empowers Thailand.
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 ‘ผักตบชวา’ สวะแหงลําน้ํา สรางปญหาและความเดือดรอน
ใหกับคนไทยในลุ มนํ้าตาง ๆ มายาวนานทั้งในชวงนํ้าแลงและ
นํ้าหลาก ทําใหนํ้าเนาเสีย แหลงนํ้าตื้นเขินเร็วกวาปกติ และกีดขวาง
ทางนํ้าจนไมสามารถสัญจรได

ผักตบจา...ลากอน
เปลี่ยนวัชพืชไรคาสรางมูลคาสูชุมชน

GOODBYE TO
WATER HYACINTHS
Worthless weeds become valuable objects

Water hyacinths are troublesome oating 
weeds that have long been causing problems 
and suffering for Thai people when waterways 
run high or not.

They rot  water, make water faster than 
usual, and obstruct boat movements.

FROM BHUMIBOL DAM TO 
CHAO PHRAYA RIVER

The area above Bhumibol Dam has many river 
branches and becomes a collecting point for a 
substantial amount of water hyacinths owing from 
rivers, affecting water transport, local shing and 
tourism.

Staff of the Electricity Generating Authority of 
Thailand (EGAT) at the Bhumibol Dam came up with 
an innovation that helps to tackle this issue.

Their invention, the oating weed grinder, has 
proved its effectiveness in getting rid of weeds at 
their site, which has led EGAT to deploy it at the 
Chao Phraya Hydroelectric Dam as well.

àÃ×èÍ§: ทิพยสุดา ชาดี Tipsuda Chadee



  | 2 9  | 2 9

จากเข่ือนภูมิพล 
สูลํานํ้าเจาพระยา

พื้นที่เหนือเข่ือนภูมิพลมีแมนํ้าสาขาหลาย
สาย ทําใหผักตบชวาจากแมนํ้าตาง ๆ ไหลมา
รวมกันจํานวนมาก ประชาชนไมสามารถสัญจร
และทําประมงพื้นบาน อีกทั้งยังสงผลกระทบ
ตอการทองเท่ียวอีกดวย การไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย (กฟผ.) โดยผูปฏบิตังิาน กฟผ. เข่ือน
ภูมิพล จึงคิดคนนวัตกรรม “เครื่องกําจัดวัชพืช
ลอยน้ําแบบบดละเอียด” ซึ่งจะสามารถกําจัด
ผกัตบชวาและวัชพชืไดอยางมีประสิทธภิาพ กฟผ. 
ไดขยายผลนําไปใชกับโรงไฟฟาพลังนํ้าเข่ือน
เจาพระยาซ่ึงชวยลดปญหาผักตบชวากีดขวาง
ทางนํ้า และลดผลกระทบตอการผลิตไฟฟาจาก
กรณีผักตบชวาไหลปดกั้นร องนํ้าท่ีไหลเขา
โรงไฟฟา นอกจากน้ีจะนาํไปใหบรกิารประชาชน
ในพ้ืนทีท่ีไ่ดรบัความเดือดรอนจากผักตบชวาตอไป 

กังหันชัยพัฒนา
ตนแบบเครื่องกําจัดวัชพืช

 “เครือ่งกาํจดัวชัพชืลอยนํา้แบบบดละเอยีด”
ของ กฟผ. มีลักษณะคลายเรือขนาดใหญ 
นํ้าหนักรวมราว 6.5 ตัน มีระบบคอนโทรล
ทิศทาง เปนระบบไฮดรอลิก ขับเคล่ือนดวย
เคร่ืองยนตดเีซลกาํลังไมนอยกวา 85 แรงมา โดย
นําหลักการการทํางานของอุปกรณตาง ๆ มา
ประยุกตรวมกัน อาทิ หลักการของกังหันนํ้า
ชัยพัฒนา ตามแนวพระราชดําริของ รัชกาลที่ 9 

ซึง่ชวยเตมิออกซเิจนใหกบันํา้ และการเคลือ่นทีข่อง
เรอื พรอมกับนาํหลักฟนเฟองเคร่ืองตัดผมไฟฟา
มาชวยตัดกิ่งกานของผักตบชวาใหลําเลียงได
สะดวกมากข้ึน สวนเคร่ืองบดละเอียดนําหลัก
การของเคร่ืองปนพริกแกงมาใช ทาํใหผกัตบชวา
ที่เก็บขึ้นมาจะถูกสับบดละเอียดไมเกิน 0.5 
เซนติเมตร

เปลี่ยนวัชพืชไรคา
สรางมูลคาสูชุมขน

เคร่ืองกําจัดวัชพืชลอยน้ําแบบบดละเอียด 
สามารถชวยกําจัดผักตบชวาไดมากถึง 20,000 
กิโลกรัมตอช่ัวโมง โดยผักตบชวาท้ังหมดจะถูก
บดละเอียดและพนเชื้อจุลินทรีย (EM) กอนนํา
ขึ้นฝง จึงเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ไมเกิดการเนา
เสียของผักตบชวาที่จมลงใตนํ้า 

เศษผกัตบชวาบดละเอียดทัง้หมดจะมอบให
กับชุมชนนําไปทําประโยชน อาทิ อาหารปลา 
อาหารโคเนื้อ และปุยสําหรับเพาะเลี้ยงไสเดือน 
เพื่อสรางรายไดใหกับชุมชนตอไป

การแกปญหาส่ิงแวดลอมไมสามารถทําให
สําเร็จไดโดยลําพัง แตจําเปนตองอาศัยความ
รวมมือจากทุกภาคสวนโดย กฟผ. พรอมเปน
ฟนเฟองรวมกับชมุชนในการแกไขปญหา ตลอด 
50 ป กฟผ. จึงมุงมั่นพัฒนานวัตกรรมและสราง
ความม่ันคงระบบไฟฟ าของประเทศเพื่อ
ยกระดบัคณุภาพชวีติ สรางความสุขใหกบัคนไทย
ทุกคน

It helps with clearing water hyacinths, 
which obstruct waterways, and lessens the 
impact on hydropower generation resulting 
from water hyacinths running into the 
waterway that is directed into the steam 
generators.

The oating weed grinder will also be 
servicing villagers affected by water 
hyacinths for useful purposes. 

CHAIPATTANA 
WATER TURBINE MODEL

King Bhumibol Adulyadej the Great’s 
innovative Chaipattana Water Turbine 
inspired EGAT’s oating weed grinder.

The grinder looks pretty much like a 
large ship, weighing 6.5 tones with 
hydraulic directional control and powered 
by an 85-horsepower diesel engine.

The grinder puts together working 
principle of various devices to apply for 
the desired purpose.

For instance, the royally-initiated 
Chaipattana Water Turbine’s prime 
function of adding oxygen to the water 
was incorporated in the design.

The mechanism principle of hair 
clipper blades was adopted for cutting 
branches of water hyacinths so that they 
can be transported more conveniently.

The working principle of the chili 
blender was also behind the ne grinding 
function of EGAT’s grinder, which can chop 
and grind them into pieces of no more 
than 0.5 centimeter in size.

FROM WORTHLESS TO VALUE
EGAT’s ne grinder can eliminate up to

20,000 kilograms of water hyacinths per hour.
All water hyacinths are crushed and 

sprayed with micro-organisms (EM) before 
being brought to land, thesefore it is 
environmentally friendly and will not rot 
from water hyacinths submerged.

All nely chopped water hyacinths 
are given to the communities for useful 
purposes, such as feed for sh, cattle and 
earthworm to generate revenue for the 
communities.

Solving environmental problems 
cannot be achieved single-handedly but 
need cooperation from all sectors, and 
EGAT stands ready to be part of the 
collective effort.

Throughout the past 50 years, EGAT 
has striven to develop innovation and 
create stability in the country’s electrical 
system to enhance the quality of life and 
create happiness for all Thai people.
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 มันคงจะดีไมนอย หากชาวนาไทยซ่ึงถือเปนกระดูกสันหลังของชาติ
ไดรับการยกระดับคุณภาพชีวิต นอกจากจะมีรายไดจากการปลูกขาว
แลว ยังไดประโยชนจากการทําโซลารฟารม อีกดวย
 ประเทศท่ีขึ้นชื่อวาเปนประเทศเกษตรกรรมอยางไทย จําเปนตองมีนวัตกรรมดาน
พลังงานไฟฟาที่ยั่งยืนเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและเปนประโยชนตอเกษตรกรไทย หลังจาก
ที่ในป 2560 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ไดเนรมิตพื้นที่สวนนํ้าพระทัย
ภายในสํานักงานใหญ กฟผ. ติดกับโรงไฟฟาพระนครเหนือใหเปนแปลงนาปลูกขาวขนาด
ใหญ ที่ไดรับการพิสูจนแลววาเปนแปลงนาปลอดภัยไรสารพิษ ในปนี้เพื่อตอยอดประโยชน
บนพื้นท่ีเดิม กฟผ. จึงไดสนับสนุนทุนการศึกษาในโครงการวิจัยและพัฒนาการนําโซลาร
เซลลกึ่งใสมาใชกับเกษตรกรรมการปลูกพืช โดยมี ผศ.ดร.สุรเชษฐ เดชฟุง มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปนหัวหนาโครงการ เนื่องจากเล็งเห็นวา ปจจุบันระบบ
โซลารเซลลมีบทบาทมากขึ้นไมวาจะเปนภาคอุตสาหกรรมหรือประชาชน ซึ่งแผงโซลาร
เซลลโดยท่ัวไปน้ันมีลักษณะเปนสีทึบแสง ทําใหพื้นท่ีใตแผงไมไดใชประโยชนอยางเต็มท่ี
อีกทั้งหากตองการไดพลังงานไฟฟาจํานวนมากก็ยิ่งตองใชพื้นที่ในการติดตั้งขนาดใหญ
ซึ่งกอใหเกิดการสูญเสียพ้ืนทีท่าํการเกษตรจาํนวนมากตามไปดวย อาท ิ หากตองการพลงังาน
ไฟฟาเพียง 8 เมกะวัตต ตองใชพื้นที่ในการติดตั้งแผงโซลารเซลลมากถึง 215 ไร 

It would be great if Thai farmers, known 
as the backbone of the nation, could raise 
their quality of life by reaping benets 
gained from cultivating solar farms, to 
complement their r ice production 
mainstay.

Thailand, as an agricultural country, 
needs to have sustainable energy 
innovation that is environmentally friendly 
and benecial to Thai farmers.

ผลิตพลังงาน 
แถมปลูกพืชได
ภายใตแผงโซลารเซลล 
ครั้งแรกในประเทศไทย
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ENERGY AND FARM 
PRODUCTION GO 
HAND IN HAND 
UNDER SOLAR CELL 
PANELS, FIRST TIME 
IN THAILAND

I N N O V A T I O N  I N S I G H T
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 โครงการวิจัยดังกลาว ไดออกแบบและสรางตนแบบระบบโซลารเซลลกึ่งใสที่ใชใน
การเกษตร ซึ่งมีลักษณะแบบตารางหมากรุก ชองสีดําคือสวนที่เปนโซลารเซลล (ซิลิคอน
ชนดิผลึกรวม หรือ Polycrystalline Silicon Solar Cell) สลับกบัชองใส (ไมมโีซลารเซลล
เพื่อใหแสงแดดลอดผาน) โดยทดลองติดตั้งบนแปลงนาปลูกขาวบริเวณสวนน้ําพระทัย
จํานวน 227 แผง ใหพลังงานไฟฟา 155 วัตตตอแผง กําลังผลิตติดตั้ง 35.19 กิโลวัตต
วางแผงโซลารเซลลทํามุม 17 องศา หันรับแสงทางทิศใต ความสูงประมาณ 4 เมตร ภายใต
แผงโซลารเซลลไดทดลองปลูกขาวพันธุไรซเบอร่ีเน่ืองจากเหมาะสมกับสภาพดิน และ
นํา้ในพ้ืนทีท่ดสอบ อกีทัง้เปนพันธุขาวเศรษฐกิจทีม่คีณุคาทางอาหารและไดรบัความนิยมสูง
เพื่อทดสอบความแตกตางของขาวที่เติบโตภายใตแผงโซลารเซลลกับขาวที่เติบโตบริเวณ
ที่โลง โดยใชวิธีการปลูกแบบเดียวกันคือเกษตรอินทรียไรสารเคมี ดินเดียวกัน และนํ้า
เดียวกันคือนํ้าจากบอพักนํ้าของโรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 2 ที่ผานการปรับสภาพนํ้า
และผานการตรวจสอบจากหองทดลองทีร่บัรองมาตรฐานแลววาสามารถใชปลูกพืชทางการ
เกษตรและสามารถรับประทานไดอยางปลอดภัย นอกจากนี้โครงการวิจัยยังตอบโจทยใน
ยุคเทคโนโลยี 4.0 โดยมีการนําขอมูลดานเทคนิคตาง ๆ จากการใชระบบ Internet of 
Things (IOTs) เซนเซอรตรวจวัด อาทิ อุณหภูมิ ความเขมแสง ความชื้น ระดับนํ้า กําลังผลิต
แบบ Real Time และ Power Flow ของคาพลังงานไฟฟา เปนตน ชวยเพิ่มความ
แมนยําในการเก็บขอมูลและการใชงาน
 ผลที่ไดคือนวัตกรรมระบบโซลารเซลลแบบกึ่งใสที่มีศักยภาพสําหรับใชงานดาน
เกษตรกรรมและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม สามารถผลิตไฟฟาไดจริง โดยผลิตไฟฟาไดราว
รอยละ 50 ของแผงโซลารเซลลปกติ หรือประมาณแผงละ 155 วัตต  ซึ่งไฟฟาที่ผลิตไดถูก
สงไปใชที่อาคารแหงหนึ่งของโรงไฟฟาพระนครเหนือ คํานวนต้ังแตเริ่มโครงการในเดือน
พฤศจิกายน 2561 จนถึงราวเดือนเมษายน 2562 สามารถลดการใชพลังงานไดถึง 18,000 
หนวย และลดคาใชจายกวา 72,000 บาท 

ผศ.ดร.สุรเชษฐ เดชฟุง 
Asst. Prof. Dr. Surachet Dejfung

After magically turning Suan Nam 
Prathai Garden at the Electricity Generating 
Authority of Thailand (EGAT) headquarters 
adjacent to the North Bangkok Power Plant, 
into a large organic paddy eld in 2017, 
EGAT in this year has taken a step to further 
reap benets from the same area.

This brought about a research and 
development project in which EGAT has 
provided nancial support to use semi-
transparent solar cells for agriculture and 
crop cultivation with Asst. Prof. Dr. Surachet 
Dejfung of Rajamangala University of 
Technology Phra Nakhon being the leader.

This comes up against the greater role 
of solar energy which is seen playing both in 
the industrial sector and the general public.

Most solar panels are generally 
opaque, so the area under the panels is 
not fully utilized.

To increase solar energy production, 
more installation space is required which 
results in the loss of farmland.

For example, up to 215 rai of land is 
required to erect a solar farm with 
8-megawatt generating capacity.

The research involves the creation of 
a semi-transparent solar cell system 
prototype geared for agricultural use.

The panel looks like a chess table with 
the black square being the solar cell 
(Polycrystalline silicon solar cell) alternating 
with clear channels where solar cells are 
absent to allow sunlight to pass through.

A total of 277 panels, each with 155 
watt in electrical energy, were installed at 
the paddy eld of Suan Nam Prathai Garden 
for the experiment.

These panels, which altogether have 
35.19 kilowatt in installed capacity, were 
installed about four meters above ground 
at a 17 degree angle facing the south.

Under the solar panels, riceberry rich 
was grown for the experiment because the 
soil and water conditions in the trial area 
was suitable for this rice variety which 
possesses high nutritional value and 
popularity.

To test the difference between rice 
grown under the solar panels and rice 
grown in the open area, they applied the 
same planting method -- organic agriculture 
technique using no chemical fertilizers, 
same type of soil and water drawn from 
the pond of North Bangkok Power Plant 
Block II, which has been treated and has 
passed the examination from the certied 
laboratory as safe for growing crops that is 
potable.

เปรียบเทียบความแตกตางระหวางระบบโซลาเซลลปกติและโซลารเซลลกึ่งใส

  ระบบโซลารเซลลปกติ ระบบโซลารเซลลกึ่งใส

 1. ปริมาณเซลลตอ 1 แผง 100 % 50 %

 2. กําลังผลิตไฟฟาตอ 1 แผง 320 w 155 w

 3. พื้นที่ที่ใชในการผลิตกําลังไฟฟา 1 MW 12 ไร 12 ไร

 4. ประโยชนในการใชสอยพื้นที่ใตแผง ไมได ได
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 ดานผลผลิตของขาวไรซเบอร่ีใตแผงโซลารนัน้ แมจะพบวามคีวามสูงมากกวานอกแผง
ประมาณ 10 เซนติเมตร แตยังถือวาเปนเร่ืองธรรมชาติของพืชที่ตองการหาแสงอยางขาว 
จึงตองพยายามยืดลําตนใหสูงเพ่ือออกไปรับแสงแดด อยางไรก็ตามมีการออกรวงชากวา
ขางนอกประมาณ 10 วัน นั่นหมายถึงอายุขาวจะมากกวา 10 วัน เชน การปลกูปกติทั่วไป
ขาวไรซเบอร่ีจะมีอายุนับจนถึงวันออกรวงประมาณ 120 วัน แตเม่ือเปนขาวท่ีปลูกใต
แผงโซลาเซลลจะมอีายปุระมาณ 130 วนั นอกจากน้ี ขาวทีป่ลกูใตแผงโซลารเซลลมผีลผลติ
นอยกวาขาวท่ีปลกูนอกแผงโซลารเซลล โดยขาวทีป่ลกูนอกแผงโซลาเซลลใหผลผลติเทากบั 
677 กิโลกรัมตอไร และจํานวนรวงตอกอเทากับ 14 รวงตอกอ สวนขาวที่ปลูกใตแผง
โซลาเซลลจะใหผลผลติเทากบั 409 กโิลกรัมตอไร และจาํนวนรวงตอกอเทากบั 9 รวงตอกอ 
สาํหรบัเปอรเซน็ตเมล็ดดตีอรวง เปอรเซน็ตเมล็ดเสียตอรวง นํา้หนกัเมลด็ดตีอกอ และนํา้หนกั 
100 เมล็ด (กรมั) ไมพบความแตกตางระหวางการปลกูภายในและภายนอกแผงโซลาเซลล 
นั่นแสดงวาการปลูกขาวใตแผงโซลารเซลลนั้นสามารถทําไดและใหผลผลิตที่ไมแตกตางจาก
การปลกูแบบธรรมดาอกีดวย

In addition, the research project also 
responds to the 4.0 technology era, with 
the introduction of technical information 
derived from the Internet of Things (IOTs), 
sensors measuring temperature, light 
intensity, humidity, water level, real-time 
generating capacity and power ow to 
increase accuracy in data collection and 
usage.

The result is the innovative semi-
transparent solar cell system that has the 
potential for agricultural and eco-friendly 
applications.

The system can actually produce 
electricity, yielding about half of the energy 
that a normal solar panel renders.

Power from the experimental project 
has been directed for use at one of the 
buildings of the North Bangkok Power Plant.

From the system’s inception in 
November 2018 to April 2019, it has reduced 
energy consumption by up to 18,000 units 
and cut costs by 72,000 baht.

Riceberry rice grown under the solar 
panels was found to be about 10 centimeters 
taller than those in the open, although this 
is considered natural as plants like rice tend 
to stretch their stems high to get out in the 
sun light.

However, the grains grew slower than 
those from the outside by about 10 days, 
meaning that the age of the rice would be 
more than 10 days.

เปรียบเทียบผลผลิตขาวไรซเบอรรี่ ระหวางขาวที่ปลูกใตแผงกับนอกแผงโซลารเซลลกึ่งใส

 ผลผลิตขาว ใตแผง นอกแผง ผลตาง

 ผลผลิต (กก./ไร) 409 677  -268

 จํานวนรวงตอกอ 9 14  -5

 เมล็ดดีตอรวง (%) 81.81 84.96  -3.15

I N N O V A T I O N  I N S I G H T
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 สิง่หน่ึงทีม่สีวนสําคญัใหงานวิจยัคร้ังน้ีสาํเร็จคอื การออกแบบแผงโซลารเซลล
กึง่ใส แบบตารางหมากรกุ ซึง่ออกแบบโดยคณะนักวจิยัไทย ถอืไดวาเปนทีแ่รกและ
ทีเ่ดยีวในประเทศไทย โดยขณะน้ีอยูระหวางการดาํเนนิการจดสทิธบิตัร และมแีผน
จะพัฒนาตอยอดโครงการวิจัยในลักษณะน้ีไปสูการปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอ่ืนที่มี
มูลคาสูง และสามารถขยายผลการใชประโยชนพื้นที่ใตแผงโซลารเซลลกึ่งใสเพื่อ
การเกษตรสําหรับปลูกพืชชนิดอื่น ๆ ในชุมชนเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และ
โรงเรยีน ตอไป
 นบัเปนความโชคดทีีป่ระเทศไทยของเรา มนีกัวจิยัท่ีมคีวามรูความสามารถและ
ทาํประโยชนเพือ่เกษตรกรไทย โดยประยกุตนวตักรรมดานพลงังานเขากบัการบรหิาร
จัดการดานเกษตรกรรมอยางมีประสิทธิภาพ สงผลใหการพัฒนาเทคโนโลยีจะไม
กระจุกตวัอยูเพยีงแคสิง่อาํนวยความสะดวกอยาง คอมพิวเตอร หรอืโทรศพัทมอืถอื 
เทานั้น แตกระจายไปถึงทุกคน ทุกอาชีพและทุกภาคสวนของสังคมไทย เพื่อให
ประเทศของเรากาวเดนิไปพรอมกนัอยางยัง่ยนื กฟผ. พรอมเปนแรงสนบัสนนุและ
แรงผลักดันในการชวยสังคมไทยใหยืนหยัดไดดวยตนเองอยางมั่นคง และมี
ขีดความสามารถที่จะแขงขันไดกับนานาประเทศ

In other words, it would normally take about 
120 days for riceberry rice to produce grains, but for 
those grown under the panels the period would be 
extended to 130 days.

Furthermore, rice grown under the solar panels 
offers lesser yield than rice grown in the open.

Rice grown outside solar cell panels yields 677 
kilograms per rai, and the number of grains per ear 
is 14, compared to 409 kg/rai yield and 9 grain/ear 
for rice grown under the solar cell panels.

The percentage of bad and good grain per ear, 
and the weight of 100 grains (gram), showed no 
difference for rice planted under the solar cell panels 
to those in the open.

It is evident that planting under the solar panels 
can be done, and the yield is not remarkedly different 
from conventional growing.

The research’s success lies on the chess table 
design, a brainchild of Thai researchers and is the 
rst and only of its kind in Thailand.

Such design is currently under the process of 
patent registration.

There are plans to further develop this type of 
research project to cover other high-value economic 
crops and expanding the use of space under the 
semi-transparent solar cell panels for growing other 
crops in agricultural, industrial communities and 
schools.

It is good fortune for our country to have 
researchers who are knowledgeable and useful for 
Thai farmers.

By applying energy innovation with effective 
agricultural management results in technology 
development not being conned to facilities like 
computers or mobile phones, but spread out to 
other professions and sectors of Thai society to allow 
our country to move forward together in a sustainable 
manner.

EGAT is ready to support and drive Thai society 
to stand rmly on its own with the ability to compete 
with other countries.

    Normal    Semi-transparent 
    solar cell    solar cell

1. Cells per panel   100 %    50 %

2. Generation Capacity per panel 320 w    155 w

3. Area used to produce 1 
MW of electricity  12 rai    12 rai

4. Space usage under panel  no    yes

Comparison of riceberry rich production grown 
under semi-transparent solar panel and in the open

 Rice yield       Under panels Outside panels Difference

 Productivity (kg/rai)             409         677      -268

 Number of grain per ear            9           14      -5

 Good grain per gram (%)         81.81        84.96      -3.15



 ‘รานกาแฟคุณสายชล’เปนหนึ่งในแนวคิดการพัฒนา
ธุรกิจใหม ซึ่งการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
(กฟผ.)  ไดสนับสนุนสงเสริมใหพนักงานไดมีสวนรวม
ในการคิดสรางสรรคสิ่งใหม ๆ และพัฒนาจากแนวคิด
สู การเปนธุรกิจข้ึน ซึ่งไมไดมองแคการดําเนินธุรกิจ
ใหม   ๆ  ที่ แตกตางไปจากเดิม  หากแต ต องมองถึง
ประโยชนของสังคมและชุมชนที่อยูรวมกันอีกดวย จึง
นับเปนความทาทายใหมที่เขากับกระแสธุรกิจสตารทอัพ
ในปจจุบัน และอาจเปนการชวยผลักดันเศรษฐกิจของ
ประเทศไดอีกทางหน่ึง การสนับสนุนธุรกิจประเภท
สตารทอัพ  โดยมี “รานกาแฟคุณสายชล” เปนโมเดล
สําคัญที่ทําให กฟผ. สามารถใชเปนกรณีศึกษาถึงการ
กอตั้งธุรกิจท่ีเร่ิมจากศูนย จนกระท่ังไดชื่อวาประสบ
ความสําเร็จและยืนอยู ไดดวยตนเอง และเผชิญหนา
ความทาทายคร้ังใหญในการปรับทัศนคติของบุคลากร
ใหกาวไปในทิศทางเดียวกัน  

‘รานกาแฟคุณสายชล’
ผลิตผลของความคิด คน กฟผ. รุนใหม 
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Khun Saichon’s Coffee Shop is a part of a new business 
development concept, in which the Electricity Generating 
Authority of Thailand (EGAT) encourages employees to participate 
in creative thinking, and develop ideas that have the potential 
to become businesses. Under this concept, not only will business 
modules have to be innovative and original, but they should also 
focus on bringing benets to society and the surrounding 
communities. These challenges are ones that go well with the 
current start-up trend, and as such, this new business development 
concept could provide an alternative means to help drive the 
country’s economy. In an effort to support local start-up 
businesses, Khun Saichon’s Coffee Shop provides an important 
model that EGAT can use as a case study on how to establish a 
business from nothing, and building it until it reaches a stage of 
success and stands on its own. The project also tackles the 
challenge of adjusting the attitude of personnel, to achieve a 
united step towards the same direction.

KHUN SAICHON’S CAFE:
THE RESULT OF A NEW WAVE OF
THINKING FROM NEW-GENERATION EGAT



เริ่มตนจากการมองเห็น “โอกาส” 
 ใครผานไปผานมาที่เขื่อนศรีนครินทรนาจะเคยไดกลิ่นกาแฟคั่วหอมกรุ นของ
‘รานกาแฟคุณสายชล’ กันมาบาง เพราะเปนรานกาแฟซึ่งตั้งอยูที่เขื่อนศรีนครินทร 
จังหวัดกาญจนบุรี บนพื้นที่ 28 ตารางเมตร เปดใหบริการอยางเปนทางการมาตั้งแตวันที่
8 พฤษภาคม 2561 ความสําเรจ็อันพสิจูนไดจากยอดขายทีเ่พิม่ขึน้จากเดอืนละ 30 แกว
ไปเปนวันละ 100 - 150 แกว รวมยอดขายกับรานอาหารภายในเขื่อนดวยแลว มีผล
ประกอบการสูงเฉียด 5 ลานบาทแบบที่ไมเคยทําไดมากอนในประวัติศาสตร กลาย
เปนโมเดลธุรกิจใหมที่เปนประสบความสําเร็จ
 เจาของไอเดียแรกเร่ิมที่เปรียบเสมือนผูกอต้ังสตารทอัพไดแก 1) คุณอรกัญญญาณ
ศิริโยธิพันธุ ผูปฏิบัติงานในสายงานรองผูวาการผลิตไฟฟา 2) คุณเสฐียรพงศ บริรักษภูสิฐ 
ผูปฏิบัติงานในสายงานรองผูวาการยุทธศาสตร 3) คุณทีฆพล ลิ้มจํารูญ ผูปฏิบัติงาน
ในสายงานรองผูวาการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง และ 4) คุณจุฑามาศ พงศพิชญาภา ผูปฏิบัติงาน
ในสวนงานผูชวยผูวาการสํานักงานตรวจสอบภายใน พวกเขาคือกลุมคนรุนใหมจากกลุม
CreatingShare Value (CSV) ในโครงการ Young@Heart ที ่ กฟผ. ไดริเริ่มข้ึนเพ่ือ
คนหาบุคลากรรุนใหมไฟแรงมารวมสรางสรรคโครงการสุดเจงใหเกิดประโยชนแกองคกร
และประชาชน 
 คุณเสฐียรพงศ หนึ่งในทีมบริหารเลาใหเราฟงถึงจุดเริ่มตนจริง ๆ ของธุรกิจนี้วา “มี
ฟดแบ็คจากคนที่ไปเที่ยวเขื่อนศรีนครินทรวา บริเวณเขตเขื่อนนั้นมีรานอาหาร แตทําไม
ไมมีรานกาแฟใหนั่งบาง เราก็เลยนํากลับมาคิดตอยอด ประกอบกับมองเห็นโอกาสใน
ยุคสมัยที่ผู คนนิยม ‘คาเฟ’ ทําใหทีม CSV มั่นใจวาความตองการ (Demand) 
ของผูบริโภคนั้นมีอยูมาก ไอเดียพัฒนาใหเกิดเปนรานกาแฟคุณสายชลจึงเกิดขึ้น” 
 จากการที่ กฟผ. ยืนหยัดในการเปนองคกรไมแสวงหากําไร การริเร่ิมธุรกิจจึงอยูบน
พื้นฐานของความเปน Corporate Social Responsibility (CSR) ซึ่งหมายถึงการดําเนิน
งานตาง ๆ ดวยการคํานึงถึงประชาชน สังคม และสิ่งแวดลอม โดยรานกาแฟคุณสายชล ณ 
เขื่อนศรีนครินทร ก็เปนหนึ่งในการนําเอาสิ่งที่องคกรมีอยู (Assets) ประเภทที่ไมใชไฟฟา 
ในสวนของสวัสดิการ มาตอยอดใหเกิดประโยชนและคุณคาสูงสุด ดีกวาปลอยทิ้งเปลา

  | 3 5

IT STARTED FROM THE SIGHT 
OF OPPORTUNITY

Those who have frequently passed the Srinagarin 
Dam should have encountered the aroma of roasted 
coffee beans from Khun Saichon’s Coffee Shop. Located 
along the Srinagarind Dam in Kanchanaburi province, 
Khun Saichon’s Coffee Shop takes up 28 square meters, 
and was ofcially opened since May 8, 2018. Since then, 
the business has proven to be successful, with an 
increase in sales from 30 glasses per month to 100-150 
glasses per day. Together with sales made from the 
restaurant in the dam, a return of over 5 million baht is 
impressive - a result never before seen - the Coffee shop 
became an effective new business model. 

The names who initiated the project - similar to 
founders of the start-up - include Ms Orngunya 
Siriyothipan from Generation Unit, Mr. Sathienpong 
Borirakphusit from Strategy Unit, Mi. Teekapol 
Limchamroon from Power Business Unit, and Ms. 
Jutamad Phongpitchayapa from Internal Audit Ofce. 
They form a part of a new generation of the Creating 
Shared Value (CSV) group in the Young @ Heart project. 
The project was established by EGAT in an effort to nd 
a new generation of inuential talents, who can come 
together to create interesting projects that benet the 
organization and the people.

Sathienpong, a member of the management team, 
explained the initial process that started the business. 
“We received some feedback from visitors of the 
Srinagarind Dam. People would ask us why there was a 
restaurant in the dam area, but no coffee shop to sit 
in? That’s when we got the idea. We also saw that in 
this era, cafes are on the rise — this observation, coupled 
with the idea from visitor feedback, made our CSV team 
condent that there was a demand for such a coffee 
shop. From there, Khun Saichon’s Coffee Shop was 
born.”

Due to the fact that EGAT is a non-prot organization, 
business initiatives are therefore based on Corporate 
Social Responsibility (CSR), meaning that various 
operations launched will involve giving back to the 
people, society, and the environment. Khun Saichon’s 
Coffee Shop is an example where an existing asset is 
developed to offer maximum benets, resulting in much 
more added value than if were just left the way it is.



สรางโมเดลธุรกิจที่ “ใช” ที่สุด
 เมื่อไอเดียผานก็ตองลงมือ คุณอรกัญญญาณ ไดกลาวถึงการกอราง
รานกาแฟคณุสายชล ซึง่ไดคดิและวางแผนมาเปนอยางดีวา “เราเริม่ตน
จากการยกระดับความรู ทุกคนในทีมตองลงไปเรียนรูการทํากาแฟจริง ๆ 
เพื่อใหสามารถนํามาคํานวณตนทุน กําไร ขาดทุนได สวนบุคลากรหนา
รานเองก็ตองเรียนรูเรื่องระบบการบริหารจัดการภายในรานใหมทั้งหมด 
เชน การบริหารสต็อค การคํานวณคาใชจายตาง ๆ พิจารณาวาเมนูไหน
ขายดีเพื่อลดทอนตนทุนที่ไมจําเปน” 
 กลาวคือ การมีองคความรูเปนอยางดีในทุก ๆ เรื่อง จะทําใหทุกฝาย
ที่ทั้งเกี่ยวของและไมเกี่ยวของนั้นเกิดความรูสึกเช่ือถือ และเชื่อมั่นในทีม 
CSV อยางไมมีขอโตแยงใด ๆ ปจจุบัน รานกาแฟคุณสายชล ณ เขื่อน
ศรีนครินทรนั้นคอนขางอยูตัว ทําใหแผนการขยายอีก 8 สาขาไปยังอีก 8 
เขตเขื่อนของ กฟผ. นั้นเกิดขึ้นตามมาอยางคอยเปนคอยไป “เน่ืองจาก
โมเดลธุรกิจเรายังไมพรอม หากขยายออกไปโดยไมมีความรูความเขาใจ
มากพอ ผลลัพธก็จะออกมาไมดี จะทําใหเกิดการผิดพลาด (Distort) ใน
ขอมูล อีกท้ังเรื่องนี้ยังเกี่ยวของกับกฎระเบียบที่ใชในการควบคุมการ
บริหารงานของแตละสาขาใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งคาดวาระเบียบ
จะแลวเสร็จภายใน 1 - 2 ป” คุณอรกัญญญาณ กลาว
 คุณเสฐียรพงศไดขยายความเสริมถึงการบริหารและสรางแบรนด
ซึ่งถือเปนเรื่องสําคัญมากวา “เราไดจัดตั้งทีมบริหารและสรางแบรนด 
(Manage & Branding) สําหรับดูแลเรื่องชื่อราน มูดแอนดโทน โลโก 
ตลอดเมนูอาหารและเคร่ืองด่ืมดวย เพื่อสรางเอกลักษณและเสนหที่
ดึงดูดลูกคา ซึ่งแตละรานนั้นตองเปนไปทิศทางเดียวกัน เพราะขณะน้ี
ในแตละเขตเข่ือนนั้น มีความกระจัดกระจาย ‘ไมเหมือนกัน’ ทั้งที่เปน
แบรนดเดียวกัน เราก็จะตองแกปญหาจุดน้ีกอนจะขยายสาขาถัดไป 
แลวคอยมาดูวาจะใชโมเดลธุรกิจแบบเดียวกันหรือไม เมื่อมีความ
ชัดเจนจึงจะลุยประชาสัมพันธใหเปนที่รูจักอยางเต็มที่” 
 ถึงตรงน้ี เราเองก็เรียนรู ไปพรอมพวกเขาวา การรู จักจุดออน
จุดแข็งของตนเอง และวายตอไปอยางมีการวางแผนรัดกุม ไมวา
กระแสนํ้าจะเชี่ยวแคไหน ก็มีความหวังวาจะไปถึงฝงในไมชา
 “ความยากที่สุดก็คือการปรับเปลี่ยนวิธีการทํางาน ที่ตองคอยเปน
คอยไป เพราะแตละคนก็คิดไมเหมือนกัน เชื่อวาการเปลี่ยนความคิดหรือ
Mindset ของคนน้ันเปนการแกปญหาในระยะยาว” คุณอรกัญญญาณ
ปดทาย
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CREATING THE MOST APPROPRIATE 
BUSINESS MODEL

Once an idea has been passed, it must be implemented. Orngunya 
talks about the construction process of Khun Saichon’s Coffee Shop, which 
was very well planned and thought out. “We started by increasing our 
level of knowledge. Everyone in the team had to learn how to make real 
coffee, in order to be able to calculate the total prot and loss costs. 
Staff at the store front had to learn new internal management systems, 
such as stock management, calculating various costs, as well as taking into 
consideration which menu items sell well in order to reduce unnecessary 
costs.”

What Orngunya was referring to was the fact that making sure everyone 
has sufcient knowledge in all aspects, will ensure that all parties — both 
those who directly involved and those who aren’t — will be able to have 
a sense of trust in each other, and in the CSV team without any conict.

At present, Khun Saichon’s Coffee Shop at Srinagarind Dam is quite 
busy, with plans to expand to eight different branches in eight other dams. 
EGAT plans to carry out the expansion across its other dams gradually. 
“As our business model is not fully ready, if we rush to expand without 
sufcient knowledge, the results will not be good. This will cause a ‘distort’ 
to the data, especially as expansion also involves the regulations which 
are used to control the management of each branch, to ensure that they 
all move in the same direction. The regulations related to the expansion 
is expected to be completed within the next 1-2 years,” Orngunya 
explained.

Sathienpong has explained more on brand management and brand 
creation, which is a key aspect of the project. “We have established a 
management and branding team to take care of the name, the mood and 
tone, and the logo throughout the food and beverage menu. This is so 
that we are able to create an identity and charm that attracts customers 
within each store. Each of our branches must move in the same direction, 
but because each branch in the dam areas is now scattered and all 
different, we have to solve this issue before beginning the expansion. First, 
we have to see whether or not we should apply the same business model 
to the various locations, and once that is clear, we can then go public 
with our expansion and make it fully known.”

Having reached this point, we have learned along with the team that, 
by being aware of one’s weaknesses and strengths, and swimming ahead 
with a strong plan, there is hope that we will soon reach the shore, 
regardless of how turbulent the currents are.

“The most difcult thing is changing the way you work. That must be 
a gradual process because each person thinks differently. Changing 
someone’s mind, or mindset is a long-term solution,” concluded Orngunya.

S T A R T  U P



 สิ่งสําคัญท่ีทีมผูบริหารรานกาแฟคุณสายชลมุงหวังจากธุรกิจสตารทอัพ
คร้ังนี้ ไมใชกําไรลนเหลือ แตทวาคือการจัดสรรกําไรดังกลาวใหสงตอไปยัง
ประชาชนรอบเขตเขื่อน ในรูปแบบที่ไมใชตัวเงินเพียงอยางเดียว โดยหวังวา
นี่จะเปนการสรางงาน สรางเงิน สรางมิตร และสรางความยั่งยืน
 คุณอรกัญญญาณอธิบายถึงการ “สราง” วา “หลังจากรีโนเวทมาเปน
รานกาแฟคุณสายชล ทําใหมีลูกคาเขามาใชบริการ จึงเกิดความตองการ
แรงคนทั้งในการใหบริการภายในราน รวมถึงเกษตรกรเองก็มีรายไดเพิ่มขึ้น 
เริ่มตั้งแตวัตถุดิบที่รานกาแฟคุณสายชลไดนําเอาผลผลิตจากชาวบานใน
บริเวณเขตเข่ือนมาทําเปนเมนูทองถ่ินที่มีเฉพาะเขตเข่ือนศรีนครินทรเทานั้น 
เชน เมนูกลวยขันหมากนมสด ที่ใชกลวยและนํ้าผึ้งจากสวนของชาวบานจาก
เขตเข่ือนมาเปนวัตถุดิบ อีกทั้งยังมีการสงเสริมใหเกษตรกรเพาะพันธุเมล็ด
กาแฟ ไมแนวาในอนาคตเราอาจจะมีสูตรกาแฟที่เปนของ กฟผ. เองก็ได”
 และเมนูโฮมเมดจากวัตถุดิบทองถิ่นเหลาน้ีเองคือซิกเนเจอรของราน
กาแฟคุณสายชล ณ เขื่อนศรีนครินทร จิบกาแฟ พรอมกับนั่งชมวิวเข่ือน
สวย ๆ ไปดวยก็ได ซึ่งแตละฤดูกาลก็สวยงามแตกตางกันไป
 คุณเสฐียรพงศ เสริมวา “ชาวบานมีทรัพยากรแตขาดชองทางในการ
จําหนาย (Distribution) ซึ่งทาง กฟผ. ก็จะเขามาชวยใหชาวบานมีพื้นที่ใน
การขาย เปนการเติมเต็มในสวนที่ชาวบานขาดไป เพราะกระบวนการบาง
อยาง เชน การทําแพ็คเกจนั้นมีคาใชจายสูง กลาวคือ ทุกคนตางชวยกัน
ทําหนาที่ที่ตนเองถนัด” 

 นอกจากน้ี รานกาแฟคุณสายชลจึงเปรียบเสมือนเคร่ืองมือท่ีจะทําให 
กฟผ. สามารถเขาใกลชิดกับประชาชนไดมากขึ้น “เราเนนจางคนในทองถิ่น 
ไปจนถึงการที่เรานํากําไรที่ไดมาชวยยกระดับคุณภาพชีวิตคนในชุมชน โดย
ใหคําปรึกษา ปรับเปลี่ยนวิธีการคิด ถาเราแนะนําแลวเขาไมขาดทุน ไมเปน
หนี้ ก็ถือเปนกําไร หรือการสงเสริมใหเกษตรกรปลูกกาแฟสงรานคุณสายชล
ก็ถือเปนการสรางอาชีพ เปนการชวยเหลือที่ไมใชตัวเงิน การวัดผลไมใชแค
นับวาเราไปสรางชุมชนอยูดีกินดีไดกี่ชุมชนแลวจบ แตควรมีตัววัดผลได
จริง ๆ วามอบอะไรสูสังคมไปแลวบาง ชวยชาวบานไปกี่ครัวเรือน และ
ชวยเหลือไดเทาไร เปนตน” คุณเสฐียรพงศ ปดทาย
 สําหรับเปาหมายในระยะยาว ทั้งคุณอรกัญญญาณและคุณเสฐียรพงศ 
บอกกับเราอยางหนักแนนวา “เราวาดฝนวาวันหนึ่งองคกรจะกาวสูการเปน 
Social Enterprise” ซึ่งหมายถึงการทําธุรกิจที่ไมไดแสวงหากําไรสูงสุด 
(Prot Maximizer) แตมุงใหประชาชนไดประโยชน ในแบบ Win-Win 
 เชื่อวา ใคร ๆ คงตั้งตารอใหวันนั้นมาถึงโดยเร็ว เพราะนั่นอาจหมายถึง
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยในแตละพื้นที่ดวยเชนกัน

คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนคือ กําไร
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THE PEOPLE’S QUALITY OF LIFE IS THE TRUE PROFIT
One of the most important things the management team of Khun 

Saichon’s Coffee Shop look forward to in the start-up, is not so much the 
prot itself, but rather how these prots will be allocated to the people 
around the dam area. This is not limited to money alone, but the 
management team also hopes that the start-up business will be able to 
create jobs, generate more income, and create friendliness and a 
sustainable future for the area.

Orngunya explained the creation process, saying that “after the 
renovations were made, and Khun Saichon’s Coffee Shop was established, 
a lot of customers, entered to use the services of the cafe, which led to 
a larger demand for staff to service the customers. Not only did the coffee 
shop lead to an increase in job opportunities, but it also helped  increase 
the income of the farmers, as most of the ingredients used at Khun 
Saichon’s Coffee Shop are sourced from the villagers who live in the dam 
area. These ingredients are then used to create local dishes, with recipes 
that can only be found in that area. For example, you have the Kluay 
Khan Mak Nom Sod, which is made from bananas and honey from the 
surrounding villagers’ farms. The coffee shop also encourages farmers to 
start harvesting coffee beans. In the future, EGAT might even have its own 
unique coffee formula.

Homemade dishes made from local ingredients are the key highlight 
of Khun Saichon’s Coffee Shop in Srinagarind Dam. The dishes are 
complemented by breathtaking views of the surrounding dam, which 
changes each season to offer whole new different experiences. 

Sathienpong added that “The villagers have resources, but lack 
distribution channels. This is why EGAT comes in — to help provide a 
place for the villagers to sell their produce, lling the void that they lack. 

This will come as good support for them as certain aspects — for instance, 
packaging which has very high costs.”

Khun Saichon’s Coffee Shop is also like a tool that can help EGAT 
become closer to the people. “We focus on hiring local people, so that 
we can also use the prots to help improve the quality of life in the 
community. We are there to offer our advice, our guidance in changing 
their mindset - if after following our recommendations, they do not lose 
money or fall into debt, then it can be considered a form of prot.

Encouraging farmers to harvest coffee and send them to Khun 
Saichon’s Coffee Shop can also be considered creating new employment, 
which is a form of non-monetary aid to the community. To measure our 
results, we don’t just look at how many communities can now live 
comfortably, but we have to look deeper - what have we given back to 
the society? How many households have we helped? How much further 
are we able to go?”

As for long-term goals, both Orngunya and Sathienpong told us rmly 
that, “We dream that one day the organization will become a Social 
Enterprise.” This refers to doing business without seeking the highest prot 
- or prot maximiser - but rather, aiming to benet people in a win-win 
situation.

We believe that anyone would look forward to that day, and hope it 
arrives in the near future, because that would also mean we are closer 
to ensuring that the livelihoods of Thai people in various areas improve 
as well.
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 ตลอดระยะเวลาหลายสิบปที่ผานมา ทองทะเลไทยตองเผชิญ
ภาวะวิกฤติมากมาย ทั้งจากภัยธรรมชาติ หรือแมกระทั่งจาก
ฝมอืของมนษุย ไมวาจะเปนความรูเทาไมถงึการณของนกัทองเทีย่ว
ทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ ที่หลั่งไหลเขามาชมความงามของ
ทองทะเลไทยนับสิบลานคนตอป การทําประมงเชิงพาณิชยก็เชน
กัน โดยเฉพาะการทําอวนรุน อวนลาก ลวนเปนสาเหตุหลักที่
ทําลายระบบนิเวศทางทะเลอยางมากมายมหาศาล สัตวทะเลลด
นอยลงไป เพราะแหลงที่อยูของปลา เชน ปะการัง ไดถูกทําลาย
แทบหมดสิ้นจนไมสามารถฟนฟูในระยะเวลาอันสั้น สงผลกระทบ
กับชาวประมงที่หากินชายฝงอยางหลีกเลี่ยงไมได

C A R E & S H A R E

วางบานปลาจากลูกถวยฉนวนไฟฟา 
สรางสมดุลทางทะเล 
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 จากสาเหตุดังกลาวน้ัน สมเด็จพระนางเจ าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง ทรงมี
พระราชเสาวนียใหความชวยเหลือชาวประมงขนาดเล็ก 
กรมประมงจึงไดจัดทํา “โครงการอนุรักษทรัพยากรทาง
ทะเลและฟ นฟูการประมงชายฝ งอยางยั่งยืน” โดยขอ
ความรวมมือไปยังหนวยงานทั้งทางภาครัฐและเอกชน 
ที่มีความพรอมในการจัดทําปะการังเทียม เพื่อรวมกัน
ฟนฟูระบบนิเวศทางทะเลใหกลับมาสมบูรณอีกคร้ัง ซึ่ง 
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) เปนหน่ึง
หนวยงานที่มีความพรอมที่จะเขารวมโครงการฯ

àÃ×èÍ§: กองประสานสื่อสารสายงานหลัก (Business Unit Communication Department)
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A FISH HOUSE 
BUILT FROM 
ELECTRICAL
INSULATORS

The past several decades saw Thai seas facing many 
crises caused by natural disasters and humans.

From the sheer ignorance of tourists, Thais and 
foreigners alike pouring in to admire the beauty of the 
Thai seas in tens of millions a year, to the irresponsible 
commercial shing, especially by trawling, they are 
contributing to the mass destruction of the marine 
ecosystem.

Sea animals are diminishing because the habitat of 
sh, such as corals, has been largely destroyed beyond 
any restoration in such a short period of time, inevitably 
affecting shermen who rely on coastal shing.

For that reason, Her Majesty Queen Sirikit, The Queen 
Mother, had commanded that assistance was extended 
to small-scale shermen.

The Department of Fisheries has acted in response 
by launching the “Marine Resource Conservation Project 
and Sustainable Coastal Fisheries Rehabilitation” and 
requesting cooperation from public and private sectors 
to produce articial corals in an attempt to revive the 
marine ecosystem.

EGAT is one of the parties prepared to take part in 
this worthy mission, thus giving rise to the project of 
building articial coral reefs which use electrical insulators 
to restore marine resources.
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“โครงการจัดวางบานปลาปะการังเทียมดวย
ลูกถวยฉนวนไฟฟา เพื่อฟนฟูทรัพยากรทางทะเล” 
เปนโครงการที ่กฟผ. จดัตอเนือ่งมาตัง้แตป 2556 เพือ่
สนองพระราชเสาวนีย สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง 
ในการชวยเหลือชาวประมงขนาดเล็กที่ประสบความ
เดือดรอนจากความเส่ือมโทรมของทรัพยากรชายฝง 
โดย กฟผ. ไดนําลูกถวยฉนวนไฟฟาที่ถูกปลดออกจาก
ระบบสงของ กฟผ. มาดดัแปลงสรางเปนปะการงัเทยีม 
ใหเปนแหลงที่อยูอาศัยของปลาและสัตวทะเล รวมถึง
ปะการังจริง โดยดําเนินการรวมกับหนวยงานราชการ
ในจงัหวดัตาง ๆ  และชมุชนบรเิวณชายฝงทะเลในพืน้ท่ี
โครงการฯ ซึ่งจากการติดตามผลโดยการดํานํ้าสํารวจ
พบวา มีการเกิดปะการังใหมอยางรวดเร็ว และเปน
แหลงอนุบาลของปลาไดเปนอยางดี โดยพบวามีปลา
หลากหลายสายพันธุไดเขามาอาศัยอยูเปนจาํนวนมาก

ในสวนปะการังเทียมของ กฟผ. ที่จัดทําขึ้นน้ัน 
สรางขึน้จากการนาํลกูถวยฉนวนไฟฟาทีห่มดอายกุาร
ใชงานแลว (จากผลการวิจยัของ มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร อ.หาดใหญ จ.สงขลา พิสูจนแลววาไมมี
ผลกระทบตอระบบนิเวศหรือส่ิงแวดลอมทางทะเล
แตอยางใด) มาเช่ือมติดกันกับโครงเหล็กเคลือบ 
Galvanized ซึ่งเปนชิ้นสวนของเสาสงไฟฟา ที่ไมได
ใชงานในระบบสงแลว มาขึน้โครงมขีนาด กวาง 1 เมตร 
ยาว 1 เมตร สูง 60 เซนติเมตร แลวนําลูกถวยฉนวน
ไฟฟามาตอกนัจาํนวน 4 ลกู นาํไปยดึในโครงเหลก็เปน
แถว 2 แถว ในระยะหางเทา ๆ กัน จํานวน 6 พวง ซึ่ง
มีนํ้าหนักประมาณ 100 กิโลกรัมตอชุด 
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It is an initiative of EGAT which was set in 
motion in 2013, in response to Her Majesty’s 
desire to mitigate small-scale shermen’s 
suffering from the degradation of coastal 
resources.

EGAT has modied the insulators that have 
been removed from the transmission system, 
converting them into articial corals that 
become a habitat for sh and marine animals, 
including the real natural corals.

EGAT has carried this mission in cooperation 
with government agencies in various provinces 
and communities located in the coastal areas 
covered by the project.

The follow-up diving surveys show that new 
coral reefs are quickly formed and house a good 
nursery of sh as well as attracting many sh 
species in great numbers.

All of the electrical insulators used by EGAT 
to build the articial coral reefs have their 
services expired, and a research by the Prince 
of Songkla University, Hat Yai District, Songkhla 
Province, proves that they pose no impact on 
the ecosystem or the marine environment in 
any way.

These electrical insulators are welded to 
the galvanized coated steel frame, which is a 
piece of electrical transmission pole that is no 
longer used, to form a structure, one meter in 

width and length, and 60 centimeters in height.
Four electrical insulators are then strung to 

the metal structure in two rows in an equal 
spacing with six bunches, each weighing about 
100 kilograms.

Before EGAT can put these articial corals 
into place, EGAT must coordinate with the 
relevant agencies, including the Royal Thai Navy, 
Marine Command, Department of Fisheries, 
Department of Marine and Coastal Resources, 
and Harbour Department for permission.

The articial corals must be placed in the 
target area with insulators being laid face up, a 
position that makes it look like a plate to 
enable sh to spawn. It is also benecial for the 
marine animals to take shelter in the structure 
of the articial reefs.

Since 2013, EGAT has successfully put in 
place 2,132 sets of articial corals in eight 
separate missions. 

Manas Pannoi, Chairman of the Three-Bay 
Fishing Group in Prachuap Khiri Khan Province, 
said it has been evident by local shery groups’ 
surveys that “there is a lot more abundant sh” 
in areas where articial corals were laid and 
became a habitat of more sh species.

He pointed out that the marine ecosystem 
in the general area has improved remarkably.

He asked EGAT to place more articial corals 

around Leuam Island because the articial corals 
made from EGAT’s electrical insulators are 
durable and long-lasting while also proving to 
be a good habitat of shrimp, shellsh, crabs and 
sh.

These articial coral reefs can attract divers 
and in turn provides a tourist attraction to create 
an additional source of revenue for villagers, 
rather than relying solely on shing to make a 
living.

“We would like to thank various agencies, 
particularly EGAT, which sparked the idea of 
laying articial corals in Lueam Island, Prachuap 
Khiri Khan Province,” said Mr. Manas.

Aside from helping to rehabilitate marine 
and coastal resources, the articial corals are 
useful as a coastal shery management measure 
to prevent trawlers from encroaching into areas 
where coastal shermen are operating.

It is another mission of EGAT, apart from 
electricity generation, in taking care of society, 
community and environment in response to Her 
Majesty’s wish to lend a hand to small-scale 
shermen who have suffered from the coastal 
resource degradation caused by humans or 
nature and return richness back to the area so 
that everybody can live happily and sustainably 
together in the long term.
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ในการท่ี กฟผ. จะนําปะการังเทียมไปวางไดนัน้ 
ตองประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก 
กองทัพเรือ หนวยงานบัญชาการนาวิกโยธิน กรม
ประมง กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝง กรมเจาทา 
เพื่อขออนุญาตจัดวางในพ้ืนท่ีเปาหมาย โดยวิธี
การนําปะการังเทียมเหลาน้ีลงสูทะเล ตองวางใน
ลักษณะหงายลูกถวยฉนวนไฟฟาขึ้น เพราะเมื่อ
ลูกถวยฉนวนไฟฟาหงายขึ้นจะมีลักษณะคลายจาน
ทาํใหปลามาวางไขได ทัง้ยงัเปนประโยชนตอการให
สัตวนํ้าในทะเลไดเขามาหลบภัยอาศัยอยูภายใน
โครงสรางของปะการังเทียมที่สรางขึ้นอีกดวย โดย
ตั้งแตป 2556 ที่ผานมา กฟผ. ไดจัดวางปะการัง
เทียมจากลูกถวยฉนวนไฟฟาไปแลวทั้งสิ้น 8 ครั้ง 
รวมจํานวน 2,132 ชุด 

 นายมนัส ปานนอย ประธานกลุมเรือเล็ก
สามอาว จังหวัดประจวบคีรีขันธ ใหขอมูลวา การ
วางปะการังเทียมของ กฟผ. ที่ผานมานั้น จากการ
สาํรวจของกลุมประมงดวยกันพบวา “มปีลาชุกชุม
เพิ่มมากข้ึนอยางเห็นไดชัด” และพบจํานวนปลา
หลากหลายสายพันธุ เขามาอยูอาศัยในปะการัง
เทยีม รวมทัง้ทาํใหระบบนิเวศทางทะเลดีขึน้มาก จงึ
อยากให กฟผ. มาจดัวางปะการังเทยีมบริเวณรอบ ๆ  
เกาะแถวนี้อีก เพราะปะการังเทียมจากลูกถวย
ฉนวนไฟฟาของ กฟผ. มีความคงทนและอยูไดนาน 
เปนที่อยู อาศัยของ กุง หอย ปู ปลา ไวดึงดูด
นกัทองเท่ียวใหมาดํานํา้ชมปะการัง จะทําใหชาวบาน
ในชมุชนมรีายไดเพิม่ขึน้ นอกเหนือจากการทําประมง
จบัปลาเพยีงอยางเดยีว ตองขอบคณุหนวยงานตาง ๆ 
โดยเฉพาะ กฟผ. ทีเ่ปนผูจดุประกายริเร่ิมในการนํา
ปะการังเทียมมาวางท่ีเกาะเหล่ือม จ.ประจวบคีรขีนัธ 
ในครัง้นีด้วย 

 นอกจากการวางปะการังเทียม เพื่อเปนการ
ฟนฟทูรพัยากรทางทะเลและชายฝงแลว ยงัสามารถ
ใชปะการังเทียมมาเปนมาตรการจัดการประมง
ชายฝง เพื่อปองกันเรืออวนลาก อวนรุน เขามาแยง
พื้นที่ของชาวประมงชายฝงไดอีกทางหนึ่งดวย

 นับเปนอีกภารกิจหนึ่งของ กฟผ. นอกเหนือ
จากการผลิตไฟฟาแลว ยังดูแลสังคม ชุมชน และ
สิ่งแวดลอม พรอมสนองพระราชเสาวนีย สมเด็จ
พระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม
ราชชนนีพนัปหลวง ทีท่รงใหดาํเนินการชวยเหลือ
ชาวประมงขนาดเล็ก ที่ประสบความเดือดรอน
จากความเสื่อมโทรมของทรัพยากรชายฝง ที่เกิด
จากฝมือของมนุษยหรือธรรมชาติ ใหกลับมามี
ความอุดมสมบูรณอีกครั้งหนึ่ง เพื่อใหสามารถอยู
รวมกันไดอยางมีความสุขและยั่งยืนตลอดไป
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 “อยากเห็นพวกเราอยูกับปาโดยไมผิดกฎหมาย ปาอยู
กับเราแลวไมถูกทําราย” 
 “อยากใหชุมชนชาวบานดูแลรักษาปาไดดวยตัวเอง” 
 “อยากใหเราใชชีวิตและอยู รวมกับปาไดโดยไมทําลาย
แหลงตนนํ้าของทุกชีวิต” 
 นี่เปนเพียงสวนหนึ่งจากเสียงของชาวบานเมื่อใหพูดถึงปา
ของพวกเขา และเสียงเหลานี้ใชวาจะเปนเสียงกระซิบเบา ๆ  แลว
หายไปกับสายลม ทวาเปนเสียงอันทรงพลังที่สงถึงการไฟฟา
ฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ในฐานะผูมีสวนรวมปลูกปา
ใหจังหวัดนานกวาแสนไรนั้น สรางสรรคโครงการใหมเพื่อตอ
ยอดความสําเร็จจากการปลูกปาสรางชีวิต สูการปลูกใจคนให
รักและหวงแหนพรอมดูแลรักษาปาดวยตัวเอง เพราะเมื่อมีปา 
ก็จะมีนํ้า มีอาหาร และอื่น ๆ ที่ไดจากปาตามมาอีกมาก เกิดการ
พึ่งพากันและกัน และนั่นจึงเปนที่มา ‘โครงการนํารองสงเสริม
การเลี้ยงผึ้งแกชุมชนเพื่อดูแลรักษปานาน’ 

C A R E & S H A R E

CULTIVATE FORESTS 
TO CREATE LIFE, 
AND CULTIVATE
HEARTS TO CARE
FOR THE FORESTS
From people, to bees, to forests, everything 
relies on sustainability

“We want to see us co-exist with the forests 
without breaking the law, and to see the forests 
co-exist with us without being damaged.”

“We want the villagers and communities 
to be able to look after the forests themselves.”

“We want to live alongside the forests, 
without destroying the watersheds of all lives 
in existence.”

This is only a portion of the voices from 
the villagers, when they are asked to speak of 
their forests. And even so, the voices are not 
merely soft whispers that come eetingly and 
disappear with the wind. It is also a powerful 
voice — one powerful enough to reach the 
Electricity Generating Authority of Thailand 
(EGAT), which holds a role in participating to 
plant new forests in Nan province that stretch 
up to over a hundred thousand rai (2.5 rai = 1 
acre). EGAT is also creating new projects to 
build on the success of planting new forests 
to create life — hoping to expand on this and 
spark a sense of love towards the forests within 
the hearts of people. With forests, there will 
be water, food, and many other natural 
wonders that can be obtained from the forests. 
There will also be a sense of reliance that 
develops, and it is this belief that sparked the 
development of ‘The Pilot Project to Promote 
Beekeeping in Village Communities, to Care for 
the Forests of Nan.’

ปลูกปาสรางชีวิต 
ปลูกคนใหรักษาปา 
คน ผึ้ง ปา พึ่งพาสูความยั่งยืน 
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 ผานไป 25 ปจากวันแรกเริ่มที่ กฟผ.
ระดมปลกูปาทัว่ประเทศกวา 3.84 แสนไร
ในโครงการปลูกปาถาวรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9 
เนื่องในวโรกาสทรงครองราชยปที่ 50 และ
แมโครงการปลูกปาเฉลิมพระเกียรติฯ จะ
จบลงไปแลว ทวางานของ กฟผ. ยังไมจบ 
แตกลับเดินหนาปลูกปาอยางตอเนื่อง
ตลอดมา จนไดกลายเปนความสําเร็จในป 
2560 ที่สามารถรวมปลูกปาไดครอบคลุม
พื้นที่กวา 49 จังหวัดทั่วประเทศ โดยมี
เนื้อที่รวมกวา 4.6 แสนไร โดยเฉพาะพื้นที่
จังหวัดนาน ซึ่งเปนแหลงตนนํ้าสายสําคัญ
ของภาคเหนือและภาคกลาง ทาง กฟผ. ได
ปลูกปาไวกวาแสนไร 
 “ถามวาทําไมตองปลูกปาท่ีจังหวัด
นานเปนจํานวนมาก ก็เพราะนานเปน
แหลงตนนํ้าที่ไหลลงสูเขื่อนสิริกิติ์ แลวจึง
ไหลตอไปยังแมนํ้าเจาพระยา ซึ่งกวา 40 
เปอรเซ็นต ของนํ้าในแมนํ้าเจาพระยามา
จากปาตนนํ้านาน ทําให กฟผ. ใหความ
สําคัญกับปาตนนํ้านาน เพราะแมนํ้าสายนี้
จะไปหลอเลี้ยงชีวิตทุกชีวิต ชวยทั้งดาน
การเกษตร ดานคมนาคม และดานอุปโภค
บริโภค” คุณมานะ โพธิ์ทอง หัวหนา
กองกิจการเพ่ือสังคม กฟผ. กลาวถึง
ความสําเร็จของการปลูกปาจังหวัดนานที่
สืบเนื่องจากการเขารวมโครงการปลูกปา

25 YEARS OF SUCCESS IN PLANTING 
FORESTS TO CREATE LIFE

It has been 25 years since the rst day that EGAT 
mobilized the planting of over 384,000 rai of forest 
throughout the country, as part of the Permanent 
Reforestation Project for His Majesty the King Rama 
IX, in commemoration of his 50th  year of reign. While 
the project may have ended, the efforts of EGAT are 
far from over — rather, EGAT has actively continued 
their plight for reforestation. In 2017, they successfully 
managed to plant forests in over 49 provinces across 
the nation, accumulating over 460,000 rai. These 
forests which are especially concentrated in Nan 
province serve as a main source of water for the 
northern and central regions — there, EGAT has 
managed to plant over a hundred thousand rai of 
forested land.

“If you ask why we have to plant so many forests 
in Nan province, it’s because Nan is a key source of 
water that ows into the Sirikit Dam, which then 
directs the water towards the Chao Phraya River. This 
means that 40% of the water in the Chao Phraya 
River comes from the Nan forest upstream, which is 
why EGAT focuses particularly on reforesting in Nan 
province. This river is a key source of nourishment 
for all life forms, and aids in everything from 
agriculture, to transportation and even consumer 
goods,” explains Mana Photong, Head of the Social 
Enterprise Department in EGAT, who discusses the 
success of the Nan plantation, which is mostly due 
to EGAT’s reforestation initiatives. Not only do they 
recognise the importance of conserving natural 
resources and the environment, but EGAT has also 
managed to spark community participation, 
encouraging the community to join hands in 
maintaining the forest for many more years to come.

In addition to this, there is another individual - 
Apiwat Ngamnithipanyakul, the Village Headman of 
Ban Hang Thang Luang in Phu Fah sub-district of Nan 
province - who is also recognised as a representative 
participating in EGAT’s reforestation initiatives. 
Through his village’s participation, he has already 
garnered good results from the changes in the forest 
- from what previously had been dry land, the area 
has since become abundant with ourishing plantlife. 
“If we look back from 2016 until now, my village has 
planted almost 2 thousand rai of forest together with 
EGAT. Villagers that live further away, like those who 
live upstream, have also returned their area to us 
so we can plant new forests. Now the villagers also 
receive income from their reforesting efforts, but 
before that they both planted forests, and also used 
their land to harvest their own rice crops. During the 
later years, the rice growing has decreased, and more 
area is being restored to the forests. With more 
forests, at least the farmers will be able to have 
sufcient water to help them farm. We’ve seen very 
clear results that show how forest conservation will 
lead to having water, which helps agriculture all the 
way to the lower regions,” explains Apiwat. 

เฉลิมพระเกียรติฯ ของ กฟผ. ซึ่งไมเพียง
ตระหนักถึงความสําคัญของการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเทาน้ัน 
แต กฟผ. ยังสามารถสรางการมีสวนรวม
ของชุมชนที่อยู โดยรอบพ้ืนที่ของปาให
ตระหนักถึงการรวมกันดูแลรักษาปาใหคง
อยูตลอดไป 

 นอกจากนี้แลว ยังมีผูใหญวัฒน (คุณ
อภิวัฒน งามนิธิปญญากุล) ผูใหญบาน ณ 
บานหางทางหลวง หมู 2 ตําบลภูฟา อําเภอ
บอเกลือ จังหวัดนาน เปนตัวแทนอีกหน่ึง
เสยีงจากชาวนานท่ีมสีวนรวมในการปลูกปา
กับ กฟผ. แลวไดรับผลลัพธดี ๆ จากความ
เปลี่ยนแปลงของปา จากเดิมที่เคยแหงแลง
ก็กลายเปนปาที่มีความอุดมสมบูรณและมี
พื้นที่ปามากข้ึน “ขอยอนไปตั้งแตป 2559 
เปนตนมา หมูบานของผมปลูกปามาเกือบ 
2 พันกวาไร ปลูกรวมกับ กฟผ. ชาวบานที่
อยูไกล ๆ อยางพ้ืนที่ตนนํ้าก็คืนพื้นท่ีใหมา
ปลูกปา ซึ่งชาวบานเองก็มีรายไดจากการ
ปลูกปาดวย แตกอนนั้นเขาทํากันทั้งไร
เลื่อนลอย และยังปลูกขาวดวย แตชวงหลัง
คอย ๆ  ลดลง มีการคืนพื้นที่ใหปลูกปา และ
การทีม่ปีา อยางนอยชาวไรชาวนากไ็ดนํา้เขา
มาทําไรทํานา เห็นผลลัพธชัดเจนวาถาเรา
อนรุกัษปาทีเ่ปนตนนํา้ไว กจ็ะมนีํา้ไวสาํหรบั
การเกษตรตรงพื้นท่ีดานลางลงไปอยาง
สมบูรณ” ผูใหญวัฒนกลาว

25 ปแหงความสําเร็จของการปลูกปาสรางชีวิต

ผูใหญวัฒน ณ บานหางทางหลวง
Apiwat Ngamnithipanyakul



 “ชาวนานมพีืน้ทีท่าํกนิอยู 15 เปอรเซ็นต 
นอกน้ันเปนเนินเขาท้ังหมด ฉะน้ันชาวบานจะ
ทาํมาหากินกต็องข้ึนเขา นัน่เลยกลายเปนสวน
หนึ่งของที่มาวา เราจะทําอยางไรใหคนกับปา
อยูดวยกันได กฟผ. จึงริเริ่มนโยบาย 3 อยาง 
คอื ปลกูท่ีทอง ปลกูท่ีใจ ปลกูในปา ทาํอยางไร
ใหชาวบานทีป่ลกูปากบัเรา ดแูลปารวมกบัเรา
นั้นมีรายไดจากการปลูกปา (ปลูกที่ทอง) มี
จิตสํานึกหวงแหนและดูแลรักษาปา (ปลูกที่
ใจ) และหันมาปลกูปาอยางจรงิจงั (ปลูกในปา) 
กฟผ. จึงมีโครงการชีววิถีเขามาอบรมให
ชาวบานที่อยูโดยรอบเขตปา อยางเชน บาน
ดงปาสัก ไดทําโครงการชีววิถีเพื่อใหพึ่งพา
ตนเองได ลดคาใชจาย เล้ียงปากเลี้ยงทอง
ตัวเองได แตแคนี้ยังไมพอ กฟผ. มีความตั้งใจ
อยากยกระดับคุณภาพชีวิตดวยอาชีพเสริมที่
สรางรายไดในครอบครัว จึงเปนที่มาของ
โครงการเลี้ยงผึ้งฯ ที่ กฟผ. รวมโครงการกับ
กรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุ พืช
นั่นเอง” หัวหนากองกิจการเพื่อสังคม กฟผ. 
ในฐานะเจาของโครงการสงเสริมการเล้ียงผึ้ง
แกชมุชนเพือ่ดแูลรกัษาปา จงัหวดันาน เลาถงึ
ความเปนมาทีท่าํใหเกดิโครงการฯ เพือ่ปากทอง
ชาวบานในครั้งนี้ 

 สวนเสียงจากชาวบานที่ดูเหมือนวาจะ
ไดการตอบรบัเปนอยางด ีโดยเฉพาะผูใหญวฒัน
คนเดิมตัวจริงเสียงจริง “ผมคิดว าเป น
โครงการที่ดีนะ สามารถเปนอาชีพเสริมได 
เลยมีความสนใจมาก พอรูวา กฟผ. เปดอบรม

กฟผ. ปลูกใจคน
ใหรวมกันรักษปานาน

โครงการสงเสริมการเล้ียงผ้ึงแกชมุชนเพ่ือดแูล
รักษาปา ผมก็รับคําเขารวมอบรมต้ังแตครั้ง
แรกเลย ไมตองคิดอะไรเยอะ ในเมื่อเราปลูก
ปา มตีนทนุอยูแลว เราอยูกบัปา ธรรมชาติเรา
มอียูแลว กแ็คเอาเร่ืองเล้ียงผึง้ไปเสริมตอยอด
กับการปลูกปา ถือวานี่เปนงานใหม ถาทํา
สําเร็จก็จะสามารถสร างรายได เสริมให 
ครอบครัว และผมก็ตอยอดสอนใหลูกบานได
เรียนรูกันตอไป” 

 

ถึงตรงนี้ชาวเมืองท้ังหลายอาจมีขอสงสัย 
‘เลี้ยงผึ้ง...เกี่ยวอะไรกับรักษปา’ แตชาวบาน
เขารูวา การเล้ียงผึง้จะทาํใหปาของพวกเขายงั
คงอยู ทางคุณมานะ โพธิ์ทอง ไดเลาวา

 “ถามวาเลี้ยงผึ้งไดประโยชนอยางไร 
แนนอนชาวบานมรีายไดเพิม่ขึน้ และเมือ่พวก
เขาเลีย้งผึง้กจ็ะไมทาํลายปา เพราะการทาํลาย
ปาจะทําใหผึ้งขาดแคลนแหลงอาหารที่ผึ้งจะ
นาํไปผลิตน้ําผึง้ ผมเชือ่วาในแตละป ไฟปาถอื
เปนปญหาใหญของประเทศไทยน้ัน โดย
เฉพาะจุด Hot Spot ในภาคเหนืออยาง
ปานาน เชียงใหม ถาชาวบานทุกคนที่นี่ตอง
รวมแรงรวมใจเล้ียงผ้ึง ก็ตองดูแลปารอบ ๆ 
ไมใหหาย นี่คือผลที่วา...ทําไมปาจึงเช่ือมโยง
กับผึ้ง อีกประการหนึ่งคือ ‘สารเคมี’ ผึ้งจะไว
กับพวกสารเคมีมาก ถามีสารเคมีผึ้งจะหนี
เพราะอยูไมได ตรงน้ีกจ็ะชวยเร่ืองส่ิงแวดลอม
ดวย เปนการสงเสริมใหทุกคนลดการใชสาร
เคมีในการปลูกพืชเพราะการเลี้ยงผึ้งนั่นเอง”  

คน ผึ้ง ปา การพ่ึงพากัน
และกันที่ยั่งยืน

นายมานะ โพธิ์ทอง 
Mr. Mana Photong
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EGAT CULTIVATES 
THE HEARTS OF THE PEOPLE 
TO CONSERVE NAN FOREST

“Nan people have 15% of the land to 
make a living — the rest is all hills. For this 
reason, villagers who want to make a living 
must go up the hills. This is what led to the 
question of, how we can achieve a state 
where the people and the forests can co-
exist? Spurred by this, EGAT initiated three 
policies — plant within the stomach, plant 
within the heart, and then plant within the 
forests. The policies revolve around how to 
make it so that villagers who participate in 
replanting forest land and conserving the 
forests are able to receive gains. These gains 
range from gains in income (plant within the 
stomach), gains in a conscientious mindset 
and a genuine care for nature (plant within 
the heart), and the gaining of the actual forest 
lands (plant within the forest). To achieve this, 
EGAT established the Biological Way of Life 
Project to train villagers residing around the 
forest area, such as those in Ban Dong Pa Sak 
etc. Through the training, villagers are taught 
to be more self-reliant, reduce expenses, and 
feed themselves. While the initiative is a good 
step, it is not enough. EGAT intends to raise 
the quality of life for the villagers, through 
career opportunities that can generate more 
income for the family. It is this intention that 
inspired the beekeeping project, in which 
EGAT joins hands with the Department of 
National Parks,” Head of the Social Enterprise 
Department in EGAT, as the leader in charge 
of the project of promoting beekeeping to 
the community for forest preservation, tells 
the origins and story of the project to the 
villagers. 

Seeing the feedback from the villagers, 
it seems that the project has received positive 
responses, especially from the Village 
Headman, such as Apiwat. “I think this is a 
good project. It can lead to a supplementary 
career, which makes it very interesting. Once 
I found out that EGAT launched a project to 
promote beekeeping in the community in 
order to cultivate the forests, I attended the 
training from the very beginning. There wasn’t 
really much to think about. We already plant 
forests, so we’ve got the assets we need. We 
live with the forests, and we already have the 
nature — all that’s left is to take the act of 
beekeeping and combine it with our forest 
planting. If all goes well, it can be considered 
a new job opportunity that can generate 
additional income for the family. And once I 
have the know-how, I can continue to teach 
the villagers in the future.”
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PEOPLE, BEES, FORESTS: A MUTUAL 
CO-DEPENDENCE THAT IS SUSTAINABLE

At this point, the townspeople might have their doubts. 
‘Beekeeping… What does that have to do with the forest?’ But the 
villagers are aware that beekeeping will lead to sustaining their forests, 
explains Mana Photong. 

“If we ask what benets there are to beekeeping, the most apparent 
one is that the villagers will have more income. And when they raise 
the bees, they also will not bring damage to the forest, because the 
destruction of the forests will cause the bees to lack food sources, 
meaning it will be hard for them to produce honey. I believe that each 
year the forest re is a big problem that Thailand faces, especially in 
hot spots in the north, such as in Chiang Mai’s Nan forest. In order for 
all the villagers to join hands in raising bees, they will also have to care 
for the surrounding forests and ensure they do not disappear. This is 
one of the reasons why we involve bees in our initiative to cultivate 
the forests. Another reason is due to chemicals. As bees are highly 
sensitive to chemicals, they will escape once they come upon exposure 
to these chemicals. This, in a way, will help the environment as it 
encourages people to reduce the use of chemicals while harvesting 
their crops, due to their beekeeping.”
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 โครงการสงเสรมิการเลีย้งผึง้แกชมุชนเพือ่
ดูแลรักษาปา เปนโครงการรวมกันระหวาง 
กฟผ. และสํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษที่ 13 
(แพร) กรมอุทยานแหงชาติ สตัวปา และพนัธุพชื 
ซึ่งมีหนาท่ีในการพิทักษและดูแลผืนปาใน
พื้นที่จังหวัดแพร จังหวัดนาน ฯลฯ โดยไดมี
ความรวมมอืกันอยางดมีาตลอดกับทาง กฟผ. 
ในการรวมกันทาํใหผนืปาท่ีเคยถูกทําลายและ
มีสภาพเสื่อมโทรมกลับฟนคืนสภาพเปนปา
สมบูรณนับหลายหม่ืนไร ควบคูไปกับการ
พทิกัษผนืปา เสริมสรางชุมชนใหมคีวามเขมแข็ง
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  สราง
การมีสวนรวมของชุมชนเพื่อแกไขปญหาดาน
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอมของชุมชน
พึ่งตนเอง ฯลฯ ซึ่งที่ผานมาสํานักบริหารพื้นที่
อนุรักษที่ 13 (แพร) ไดจัดโครงการพัฒนา
ชุมชนมาอยางตอเน่ือง เชน กลุมอาสาสมัคร
ปองกันไฟปา กลุมราษฎรพิทักษปา เปนตน 
โดยทาง กฟผ. ก็ไดมีส วนรวมสนับสนุน
โครงการตาง ๆ ทั้งสิ้นตลอดมา เชนเดียวกับ
โครงการในป 2562 นี ้‘การจดัอบรมโครงการ
สงเสริมการเล้ียงผ้ึงแกชุมชนเพ่ือดูแลรักษา
ปา’ ภารกิจเพื่อสรางองคความรูการเลี้ยงผึ้ง
เปนอาชีพเสริมแกชาวบาน โดยคร้ังแรกจัดไป
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2562 ณ อุทยานแหง

สงเสริมเลี้ยงผึ้งแกชุมชนเพื่อดูแลรักษปานาน 
ชาติศรีนาน อําเภอนานอย จังหวัดนาน 

 สําหรับคร้ังที่สองเม่ือวันที่ 4 มิถุนายน
ทีผ่านมา ณ ศนูยการเรยีนรูชวีวิถ ีบานดงปาสกั 
ตําบลฝายแกว อําเภอภูเพียง จังหวัดนาน ยัง
คงไดรับความสนใจจากชาวบานในหลาย ๆ 
หมูบานถึง 12 ชุมชน กวา 40 คน ซึ่งมากกวา
ทีท่างผูจดังานตัง้เปาไว ผูใหญวฒันเปนอกีหนึง่
ชาวบานทีส่นใจการเลีย้งผึง้และเขารวมอบรม
นี้ทั้งสองครั้ง “จริง ๆ อบรมครั้งเดียวก็ทําได
แลวครับ แตผมมาครั้งท่ีสองเพราะอยากเจอ
วิทยากรคือคุณฉี เฉิน ฝาน มีปญหาหลายขอ
จะปรึกษาเขาจากท่ีเราไปลองเล้ียงผึง้หลังจาก
อบรมครั้งแรก ซึ่งคุณฉีแมจะเปนนักธุรกิจใน
เมอืงเชียงใหม แตเขาก็มคีวามรูความเช่ียวชาญ
ดานการเล้ียงผึง้ และถาเราเล้ียงผึง้ไดจนสําเร็จ 
คุณฉีก็ยังรับซื้อนํ้าผึ้งของพวกเราดวยครับ” 
ผูใหญวัฒนเลาใหฟงถึงโครงการที่จะสามารถ
สานฝนใหครอบครัวและลูกบานของเขาอยูดี
กินดีมีชีวิตที่ดีขึ้นได “หลังอบรมเลี้ยงผึ้งครั้ง
แรก ผมกลับไปลองเลี้ยงดู โดยทาง กฟผ. กับ
กรมอุทยานฯ ใหทั้งรังผึ้ง ใหทั้งอุปกรณ
ประกอบรังผึ้ง สอนวิธีเลี้ยงผึ้ง ฯลฯ ไมกี่เดือน
ผมก็ไดผลผลิตนํ้าผึ้งแลวครับ” ผูใหญวัฒน
กลาวดวยรอยยิ้มและประกายตาของความ
สุขสมหวัง 
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ไมเพียงรอยย้ิมและความสุขของผูใหญวัฒน ผูใหญบานของ
บานหางทางหลวง หมู 2 ตําบลภูฟา อําเภอบอเกลือ จังหวัดนาน 
เทาน้ัน แตยงัมีอกีหลายรอยยิม้ของชาวบานหลายสิบชวีติท่ีผานการ
อบรมในโครงการนํารองสงเสริมการเล้ียงผ้ึงแกชมุชนเพ่ือดแูลปา ทัง้ 
2 ครั้ง และไมเพียงแคพวกเขากลุมนี้ แต กฟผ. เชื่อวาองคความรู
การเล้ียงผ้ึงจะถูกสงตอจากคนหน่ึงสูอกีคนหน่ึง จากครอบครัวหน่ึง
สูอกีครอบครวั จากรุนสูรุน นัน่เพราะผลลพัธจากการเลีย้งผึง้คอืการ
สรางรายได เปนอาชีพเสริมใหเหลาชาวบาน ยกระดับคุณภาพชีวิต
ใหทุกคนอยูดีกินดีขึ้น และนี่คือภารกิจสําคัญที่สุดของ กฟผ. นั่นคือ 
‘การรวมสรางความสุขใหประชาชน’ นั่นเอง
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PROMOTE BEEKEEPING WITHIN 
THE COMMUNITY TO PRESERVE 
THE NAN FORESTS

The beekeeping project, where beekeeping is promoted within 
communities in order to presrve the forests, is a collaboration between 
EGAT and the Conservation Area Management Ofce 13 (Phrae), 
Department of National Parks, Wildlife, and Plant Conservation. This 
ofce is responsible for the protection and preservation of forests in 
Phrae province, Nan province and more. For years, they have 
collaborated well with EGAT in restoring forests that were damaged or 
deteriorated, nurturing them back to a healthy, ourishing state - their 
efforts have led to the restoration of over ten thousand rai of forest 
land. Along with their natural conservation efforts, they have also played 
a role in strengthening the community, and implementing Sufciency 
Economy Philosophy, as well as encouraging community participation 
in solving issues related to natural resources and the surrounding 
environment. The Bureau of Conservation Area 13 (Phrae) has 
continuously held communal development projects, such as calling 
together a group of volunteers for forest re protection - known as the 
Forest Protection Group. EGAT has also frequently participated and 
shown support in various projects throughout the years. Their joint 
project in the year 2019 is a clear example of their collaboration - a 
training program to promote beekeeping within the community, as a 
means of cultivating the forest. The training began for the rst time on 
February 21, 2019 at Si Nan National Park, in Na Noi district of Nan 
province. 

As for the second training, which took place on June 4, at the 
Biological Way of Life Learning Center in Dong Pa Sak Village of Phu 
Phiang district in Nan province, the project garnered attention from 
villagers of up to 12 different communities, gathering over 40 people 
in attendance. This exceeded the expectation of the organizers, and 
again Apiwat was among the interested villagers - to the point where 
he attended the training twice. “Actually, you only need to attend one 
training to be able to know what needs to be done, but I came for the 
second time because I wanted to meet one of the speakers - Qi Chen 
Fang. From trying to raise bees myself after the rst training, I 
encountered several issues which I wanted to consult him about. Though 
Qi happens to be a businessman in Chiang Mai, he has a lot of knowledge 
and expertise in beekeeping, and when we succeeded in our beekeeping, 
he would even purchase our honey.” Apiwat said about this project 
that will help the villagers to have a better quality of life. After the 
beekeeping workshop, I went back and tried applying the techniques 
myself. EGAT and the Department of National parks had provided us 
with honeycombs and the needed equipment, and within a few months 
I was able to produce my own honey, said Khun Wat with a happy 
smile. Apiwat told the story with a genuine smile, and eyes that shone 
with joy.

Apiwat was not the only one who had a smile lled with happiness 
- rather, a lot of smiles from dozens of villagers who had participated 
were witnessed from both rounds of trainings. The benets and 
happiness do not extend to just these groups alone, but EGAT believes 
that the knowledge of beekeeping will continue to be passed on from 
one person to another - from one family to another family, and then 
from one generation to the next. The reason for this is because the 
immediate result of this beekeeping is to provide additional income. It 
is an additional career opportunity for the villagers to raise their quality 
of life, helping everyone have a better life. This is the most important 
mission of EGAT — ‘to create happiness for the people.’
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 ซองขนมสีสันสดใส ตั้งเรียงรายบนชั้นวางของภายใน
รานสะดวกซื้อ ลอตาลอใจทุกเพศทุกวัย ทั้งรสชาติที่
แปลกใหมและรสชาติที่คุ นเคยใหเลือกหยิบลงตะกราได
อยางงายดาย ดวยเหตุผลสั้น ๆ ที่วา ‘อรอยดี’
 รูหรือไม นอกจากความอรอยแลว ขนมขบเคี้ยวในมือ
ของคุณยังแฝงไปดวยโซเดียม ซึ่งหากรางกายไดรับใน
ปริมาณท่ีมากเกินไป จะเส่ียงตอโรคหัวใจ หลอดเลือด
อุดตัน ความดันโลหิตสูง และไตวายในที่สุด

ดูฉลากโภชนาการใหเปน 

ลดเค็ม ลดโรค

 องคการอนามัยโลก (WHO) แนะนําการบริโภคโซเดียมที่
เหมาะสม  ไมควรเกิน 2,000 มิลลิกรัม/วัน  หรือเทียบเทาเกลือ 
5 กรัม หรือ 1 ชอนชา  ในขณะที่ผูใหญไทยบริโภคโซเดียมสูงกวา
ที่กําหนด 2 เทา สิ่งที่นาจับตามองคือ เด็กไทยบริโภคโซเดียม
เกิน 5 เทา สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 
(สสส.) และหนวยงานพันธมิตร จึงรวมประกาศเจตนารมณ แก
ปญหาพฤติกรรมเด็กตดิเค็ม โดยตั้งเปาหมายลดเค็มใหไดรอยละ 
30  ภายในป 2568 เพื่อลดความเสี่ยงตอการเกิดโรคในอนาคต
 หนึ่งในพฤติกรรมติดเค็มของเด็ก มาจากการปรุงอาหารของ
ผูปกครอง โดย ดร.นพ.ไพโรจน  เสานวม  ผูอํานวยการสํานัก
สงเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส. ใหคําแนะนําพอแมในการเลือก
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EAT LESS SODIUM, STAY HEALTHY 
BY CHECKING THE NUTRITION LABEL

Those rows of colorful snack packages are 
seductive for anyone, regardless of age or gender. 
They promise novel tastes and old avorful favorites, 
and they’re oh-so-easy to add to your shopping 
basket with the singular reason that they’re packed 
with avor.

Sadly, they’re not just packed with avor. That 
snack in your hand is also packed with sodium. High 
sodium intake increases the risk of heart disease, 
atherosclerosis, high blood pressure and kidney 
failure.

The World Health Organizat ion (WHO) 
recommends daily intake to never exceed 2,000 
milligrams, which is equivalent to 5 grams of salt (or 
1 teaspoon). Meanwhile, the average Thai adult 
consumes more than twice this amount.

What’s even more shocking is Thai children 
consume more than ve times this amount.

As a result, the Thai Health Promotion 
Foundation (THPF) and related government agencies 
have declared a goal for 2025: to change the habits 
of children seemingly addicted to salt in order to 
reduce their consumption to 30% of current levels, 
and ultimately, to reduce their risk of developing 
diseases later on.

Children with high sodium intake often take the 
lead from how their own parents season their food. 
Dr. Pairoj Saonuam, the director of THPF, recommends 
parents to carefully choose their children’s snacks 
and foods while teaching them about each food’s 

วิธีสังเกตปริมาณและคํานวณโซเดียม
 ขอมูลโภชนาการดานขางหรือหลังซองอาหาร จะบงบอกวา ภายใน
บรรจุภัณฑนี้ มีปริมาณโซเดียมเทาไหร สิ่งที่ควรสังเกตตอมาคือ ตองดูที่
จํานวนหนวยบริโภคตอซองดวย  เชน ขนมมันฝรั่งทอดยี่หอหนึ่ง ระบุวา  
มีโซเดียม 170 มิลลิกรัม ในขณะที่ จํานวนหนวยบริโภคตอซอง  คือ 2 สรุป
ไดวา  ขนมถุงนี้ ควรที่จะแบงบริโภค 2 ครั้ง แตถาบริโภคหมดในครั้งเดียว 
ก็จะไดรับโซเดียม 170 x 2 = 340 มิลลิกรัม นั่นเอง
 นอกจากนี้ ยังมีฉลากโภชนาการอีกแบบที่เรียกวา ‘ฉลาก หวาน มัน 
เค็ม’ อยูหนาซองขนมโดยจะบอกปริมาณพลังงาน  นํ้าตาล  ไขมัน  และ
โซเดียม ซึ่งคิดเปนปริมาณตอถุงอยูแลว  จึงสามารถสังเกตไดและงายใน
การเลือกซื้อ แตทางที่ดีที่สุดควรหลีกเลี่ยงขนมขบเคี้ยวหรือเลือกขนมที่มี
โซเดียมนอย ๆ จะดีกวา
ยังมีวิธีลดโซเดียมแบบงาย ๆ ที่รับรองวาหากพิถีพิถันในการเลือกบริโภค 
จะทําใหหางไกลเค็มและหางไกลโรค ไดไมยาก   
 1.หากปรุงอาหารเอง ควรลดปริมาณเครื่องปรุงในอาหาร เชน นํ้าปลา  
ซอสปรุงรส  ซีอิ๊ว นํ้ามันหอย  ผงชูรส  และควรตวงกอนปรุงทุกครั้ง
 2.หากกินขาวนอกบาน  หลีกเลีย่งการปรุงรสเพิม่ จากเครือ่งปรงุตาง ๆ  

และไมควรซดน้ําแกงหรือน้ําซุปจนหมด เพราะโซเดียมจากเคร่ืองปรุง
ตาง ๆ จะละลายอยูในน้ําแกงและน้ําซุป หากเปนไปไดควรประกอบ
อาหารกินเองแทนการกินขาวนอกบาน
 3.หลีกเลี่ยงการกินอาหารรสจัด อาหารหมักดอง-แชอิ่ม อาหาร
แปรรูป อาหารสําเร็จรูป อาหารกระปอง อาหารแชแข็ง บะหม่ีกึ่ง
สําเร็จรูป ขนมขบเคี้ยว หรือเลือกกินอาหารธรรมชาติ แตถาจําเปน
ตองกิน ควรอานฉลากโภชนาการทุกคร้ัง และเลือกอาหารท่ีมีโซเดียม
นอยท่ีสุด
 4.ควรลดการกินขนมหวานท่ีมีโซเดียม เชน กลวยบวชชี ขนมอบ
ทุกชนิดที่ใสผงฟู เชน ขนมปง เคก คุกกี้ โดนัท เปนตน

 ประโยชนของฉลากโภชนาการ ไมไดระบุเฉพาะขอมูลของโซเดียม
เทานั้น แตยังตองระบุขอมูลอื่น ๆ ที่เปนประโยชนตอการเลือกบริโภค
อีกดวย รูอยางนี้แลว กอนจะหยิบซื้อ อาหาร ขนมขบเคี้ยว ลงตะกรา 
ลองหมั่นตรวจเช็คขอมูลโภชนาการจากฉลากโภชนาการใหเปนนิสัย
เพื่อควบคุมปริมาณโซเดียมใหอยูในปริมาณที่พอเหมาะ เพื่อสุขภาพที่ดี
ของตนเองและคนในครอบครัว

nutrition content, such as instant noodles or crispy 
snacks. More importantly, they should always check 
the amount of sodium on the nutrition label and 
ensure their serving sizes are healthy, instead of 
eating the entire snack in one sitting. Parents should 
also ask nannies to enforce discipline in controlling 
portion sizes and learn about nutrition, while 
encouraging consumption of fruits and vegetables.

How to calculate how much 
sodium is in your food

The nutrition labels on the sides or backs of 
food packaging list how much sodium is contained 
in the food. However, one should also note the 
number of servings per package. For instance, one 
brand’s bag of potato chips lists 170 mg of sodium, 
but there are two servings per bag. Therefore, the 
potato chips should be eaten in two sittings. If the 
entire bag is eaten at once, you’ll have eaten 170 x 
2 = 340 mg of sodium.

In addition, there is another nutrition label on 
the front of snack packaging called “Sweet, Oily & 
Salty Label” (Thai: Chalak Waan Man Khem) which 
gives a brief snapshot of how many calories and how 
much sugar, fat and sodium there is per package of 
food. This makes choosing the right food easier. 
However, it’s best to avoid snacks altogether or 
choose low-sodium snacks.

A simple way to lower your sodium intake is 
being more selective in your choices.

1. If you season your own food, reduce how 
much seasoning you use, like sh sauce, soy sauce, 
oyster sauce and MSG. You should also always spoon 
out the seasonings before sprinkling them on your 
food.

2. If you’re eating out, avoid seasoning your food 
and avoid drinking all of the broth, soup or curry. 
This is because the sodium from the various 
seasonings will remain in the broth, soup or curry. 
It’s best to eat homecooked meals rather than eat 
out.

3. Avoid food with intense avors, like pickled 
or marinated, processed, canned or frozen foods. 
Avoid instant noodles and packaged snacks too. Opt 
for natural, unprocessed foods. If you choose pre-
packaged snacks, always read the nutrition label to 
nd low-sodium choices.

4. Reduce desserts and sweets with sodium, for 
instance, banana in coconut milk, any bakery items 
with leavening (like bread, cookies and doughnuts).

The nutrition label doesn’t only show sodium 
content. It also gives consumers other important 
nutrition information.

So before you pick up that prepackaged snack 
or food and add it to your shopping basket, check 
out the nutrition label. Turn this into a habit. This 
can control your and your loved ones’ sodium 
intake and keep everyone healthier and happier.
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 Hot weather like this always makes us irritatable, unmotivated to go out 
or do anything because it is too damn hot! The rise in mercury unconsciously 
fuels our emotions, where even a tiny problem can lead to a quarrel with 
people around us, leading to potential conict and damage. If you don’t want 
to upset your life being hot-tempered or angry all the time, you need to know 
how to suppress your emotions.
 We can deal with the hot weather and hold back our temper by calming the 
mind with more positive behaviors, such as smiling, laughing, doing good things for 
others without making people around us and ourselves feel uncomfortable.
 During this hot weather, the Ofce of the Higher Education Commission 
recommends reducing anger and increasing anger suppression methods to improve 
the quality of the mind if we cannot manage our feelings.

DON’T LOSE TEMPER WITH THE SUMMER HEAT!

อากาศรอน ๆ  แบบน้ีอะไรก็ดูนาหงุดหงิดไปเสียหมด 
รู สึกไมอยากออกไปไหนหรือทําอะไรเพราะรอน
เหลือเกิน แลวก็พาลทําใหอารมณรอนตามไปโดย
ไมรู ตัว เรื่องเล็กนอยก็สามารถหยิบเอามาทะเลาะ
กับคนรอบขางจนเกิดความบาดหมางหรือความ
เสียหายตามมา หากใครไมอยากใหชีวิตพังเพราะ
อารมณรอนหรือความโกรธจะตองรูจักวิธีระงับ
อารมณดวยตนเองใหได

การรบัมอืกบัอากาศรอนสยบความโกรธของอาการหวัรอนนัน้ จะตอง
สรางความสงบในจิตใจ และทําพฤติกรรมที่เปนเชิงบวกมากขึ้น เชน ยิ้ม 
หัวเราะ ทําสิ่งดี ๆ ใหผูอื่น โดยไมทําใหคนรอบขางและตัวเราเองรูสึกไม
สบายใจ ในชวงที่อากาศรอน ๆ แบบนี้ทีมเว็บไซต สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสงเสริมสุขภาพ (สสส.) จึงขอแนะนําใหลดความโกรธและ
เพิ่มวิธีการระงับความโกรธ เพื่อยกระดับคุณภาพของจิตใจใหดีขึ้นหาก
จัดการกับความรูสึกของตนเองไมได

รอนนี้ “ใจ” 
อยารอนตาม
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the quality of the mind if we cannot manage our feelings.

DON’T LOSE TEMPER WITH THE SUMMER HEAT!
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วิธีลดความโกรธ
1. อยาใชอารมณนาํ สิง่แรกทีต่องทําคือ 

การตัง้สต ิหายใจเขาลึก ๆ  ใชสตติามความคดิ
ใหทัน คิดถึงผลกระทบที่ตามมาหากทําอะไร
ทีไ่มดลีงไปจะชวยใหอารมณเยน็ลงและไมทาํ
อะไรวูวาม

2. อยาหนปีญหา ไมควรผัดวนัประกันพรุง
หรือหันหนาเขาหาสิ่งเสพติด อยาคิดวาเหลา
บุหรี่จะชวยใหหายเครียดได เพราะมีแต
จะทําให  เสียสุขภาพและยังทํ า ให  เกิด
ความเครียดสะสมมากข้ึนดวย

3. อยาคิดแตจะพ่ึงพาคนอ่ืน หากส่ิง
ไหนแกเองไดควรแกใหสดุความสามารถกอน 
ไมควรเอาปญหาของเราไปใหคนอื่น เราอาจ
จะระบายความทุกขใหคนสนิทฟงได แตไม
ควรเอาปญหาของเราไปใหคนอืน่จดัการแทน

อากาศรอนแบบน้ีนอกจากการดูแลตนเองให
สขุภาพดีแลว การระงับอารมณกเ็ปนส่ิงสําคัญตอง
รูจักลด ปรับความคิดใหเปนเชิงบวก ไมคิดรายกับ
ผูอื่น เพราะทุกครั้งความโกรธเมื่อเกิดข้ึน เรามัก
จะไมรูตัว ดังนั้นเราจึงตองเรียกสติใหกลับมาโดย
ไวดวยการคิดอยางงาย ๆ วา...“เราจะโกรธไป
ทาํไม “โกรธเพราะอะไร” “ความโกรธของเรากําลัง
สรางความเดอืดรอนใหตวัเอง และคนรอบขางอยู
หรือไม”

ลองลําดับเหตุการณดูวาปญหาหรือเรื่องที่
โกรธมันมีผลกระทบแคไหน แลวคอย ๆ แกจะดี
กวาเพราะสุดทายแลว ในความถูกผิดก็มีผิดดวย
กันทั้งคู ในเร่ืองแยก็มีเร่ืองดี ๆ หลายอยาง ใน
ความเหมือนก็ยอมมีความแตกตางอยูเสมอ ใน
ความแพกม็ชีนะได ไมมอีะไรสมบรูณแบบเสมอไป
เขาใจวามนุษยทุกคนมีอารมณ รัก โลภ โกรธ หลง 
แตเราเลือกอยูกับความสุขมากกวาความทุกขได
ไมใชหรือ แลวจะปลอยใหความโกรธมาทาํใหเสยี
เวลาความสุขของเราไปทาํไม ?

 This summer, in addition to taking care 
of your own health, it is important to suppress 
bad emotions, adopt positive thinking and do 
not think badly of others because every time 
anger strikes, we are often not aware of it. 
Therefore, we have to quickly recall our 
consciousness by simply thinking ... “Why 
should we get angry?” “What is anger?” “Is our 
anger causing trouble for ourselves and those 
around us?” Try to arrange the sequence of 
problems or situations that cause anger and 
look at their impacts, then gradually try to nd 
solutions. At the end of the day, there is no 
absolute right or wrong. There may be good 
in the wrong situation, or vice versa. There will 
always be differences in similarities. In losing, 
there is a win. Nothing is always perfect. 
 It is understandable that every human 
being has emotions that drive passion, love, 
greed and anger, but we can choose to live 
with happiness rather than suffering. So then 
why let anger waste our happy time?

กิจกรรมเปนอีกหน่ึงตัวชวย
ที่จะชวยอารมณเย็นลง

❶ ฟงเพลง เลือกฟงเพลงที่มีความหมายดี
ในเชงิบวก ไมใชเพลงเศราหรอืรนุแรง จะชวยปรบั
สมดุลของอารมณใหดีขึ้นได

❷ เขาครัวทําอาหาร จะทําใหเราสนใจเรื่อง
อืน่มากกวามานัง่หงดุหงิดหรอืเศรา เพราะบางครัง้
เรื่องท่ีทําใหโมโหอาจจะเปนเร่ืองเล็กนอย แตเรา
ชอบใหความสาํคญัและคดิวนไปวนมา การเขาครวั
ทาํอาหารจะชวยใหเกิดสุนทรยีะทางอารมณ สราง
สมาธิ และมีความสุขที่ไดทําอาหารกินเอง

❸ ศิลปะบําบัด การวาดลายเสนอยางอิสระ 
เปนการปลดปลอยทางอารมณ สรางสมาธิ และ
ทําใหจิตใจสงบ

❹ ระบายความทุกข หาเพือ่นคนทีเ่ราสนทิใจ
ระบายใหฟง ความทุกขจะถูกบําบัดดวยการ
ระบายออกมา และอาจไดมมุมองในการแกปญหา

❺ เปล่ียนสภาพแวดลอม ลองออกไปหา
แรงบันดาลใจกับสถานที่ใหม ๆ ใหธรรมชาติชวย
บําบัดจิตใจ จะชวยเรียกสติใหกลับคืนมาได

HOW TO REDUCE ANGER
 1. Try to control your emotions. The 
rst thing to do is to relax your mind, breathe 
deeply, keep pace with your thoughts, and 
think about the consequences of doing 
something bad. This will help to cool down 
any hot tempered emotions and avert doing 
anything hasty.
 2. Do not escape problems, you should 
not procrastinate or turn to narcotics. Never 
think that smoking cigarettes can help to deal 
with stress because it will only damage your 
health and cause stress to accumulate.
 3. Don’t just rely on others. We should 
really try our best to resolve the problem 
rst. Never take out your problems with 
others. You may ease suffering by conding 
in close friends, but do not leave your 
problems for others to resolve.

ACTIVITY IS 
ANOTHER WAY TO 
COOL YOUR MOOD
 ❶ Listen to music. Choose a song that 
has a positive meaning, no sad or violent 
songs. It will help balance the mood.
 ❷ Cook the food. This will keep you 
pre-occupied rather than sitting up frustrated 
or sad. Sometimes the subject that causes 
anger may indeed be so trivial that it is given 
undue importance and lingers more in our 
mind. Cooking will help to create emotional 
aesthetic, increase concentration and give 
you a sense of happiness in preparing food 
for yourself.
 ❸ Art therapy. Drawing lines freely is a 
good form of emotional liberation, 
meditation and calms the mind.
 ❹ Release suffering. Find a close friend 
to listen to your problems - a way to ease 
your temper, and the friend may also offer 
an alternative view to solving the problem.
 ❺ Change your environment. Try to nd 
inspiration from new places and let nature 
help heal the mind, restoring mindfulness.
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 This summer, in addition to taking care 
of your own health, it is important to suppress 
bad emotions, adopt positive thinking and do 
not think badly of others because every time 
anger strikes, we are often not aware of it. 
Therefore, we have to quickly recall our 
consciousness by simply thinking ... “Why 
should we get angry?” “What is anger?” “Is our 
anger causing trouble for ourselves and those 
around us?” Try to arrange the sequence of 
problems or situations that cause anger and 
look at their impacts, then gradually try to �nd 
solutions. At the end of the day, there is no 
absolute right or wrong. There may be good 
in the wrong situation, or vice versa. There will 
always be differences in similarities. In losing, 
there is a win. Nothing is always perfect. 
 It is understandable that every human 
being has emotions that drive passion, love, 
greed and anger, but we can choose to live 
with happiness rather than suffering. So then 
why let anger waste our happy time?

  
  

  
 

 
 

 
 

   
  

  
 
 

  
  

 

HOW TO REDUCE ANGER
 1. Try to control your emotions. The 
�rst thing to do is to relax your mind, breathe 
deeply, keep pace with your thoughts, and 
think about the consequences of doing 
something bad. This will help to cool down 
any hot tempered emotions and avert doing 
anything hasty.
 2. Do not escape problems, you should 
not procrastinate or turn to narcotics. Never 
think that smoking cigarettes can help to deal 
with stress because it will only damage your 
health and cause stress to accumulate.
 3. Don’t just rely on others. We should 
really try our best to resolve the problem 
�rst. Never take out your problems with 
others. You may ease suffering by con�ding 
in close friends, but do not leave your 
problems for others to resolve.

ACTIVITY IS 
ANOTHER WAY TO 
COOL YOUR MOOD

 Listen to music. Choose a song that 
has a positive meaning, no sad or violent 
songs. It will help balance the mood.

 Cook the food. This will keep you 
pre-occupied rather than sitting up frustrated 
or sad. Sometimes the subject that causes 
anger may indeed be so trivial that it is given 
undue importance and lingers more in our 
mind. Cooking will help to create emotional 
aesthetic, increase concentration and give 
you a sense of happiness in preparing food 
for yourself.

 Art therapy. Drawing lines freely is a 
good form of emotional liberation, 
meditation and calms the mind.

 Release suffering. Find a close friend 
to listen to your problems - a way to ease 
your temper, and the friend may also offer 
an alternative view to solving the problem.

 Change your environment. Try to �nd 
inspiration from new places and let nature 
help heal the mind, restoring mindfulness.
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วิธีลดความโกรธ
1. อยาใชอารมณนาํ สิง่แรกทีต่องทาํคอื 

การตัง้สต ิหายใจเขาลกึ ๆ  ใชสติตามความคดิ
ใหทัน คิดถึงผลกระทบที่ตามมาหากทําอะไร
ทีไ่มดลีงไปจะชวยใหอารมณเยน็ลงและไมทาํ
อะไรวูวาม

2. อยาหนปีญหา ไมควรผดัวนัประกนัพรุง
หรือหันหนาเขาหาสิ่งเสพติด อยาคิดวาเหลา
บุหรี่จะชวยใหหายเครียดได เพราะมีแต
จะทําให  เสียสุขภาพและยังทํ า ให  เกิด
ความเครียดสะสมมากขึ้นดวย

3. อยาคิดแตจะพ่ึงพาคนอ่ืน หากส่ิง
ไหนแกเองไดควรแกใหสดุความสามารถกอน 
ไมควรเอาปญหาของเราไปใหคนอื่น เราอาจ
จะระบายความทุกขใหคนสนิทฟงได แตไม
ควรเอาปญหาของเราไปใหคนอ่ืนจดัการแทน

อากาศรอนแบบน้ีนอกจากการดูแลตนเองให
สขุภาพดแีลว การระงับอารมณกเ็ปนส่ิงสําคัญตอง
รูจักลด ปรับความคิดใหเปนเชิงบวก ไมคิดรายกับ
ผูอื่น เพราะทุกครั้งความโกรธเมื่อเกิดขึ้น เรามัก
จะไมรูตัว ดังนั้นเราจึงตองเรียกสติใหกลับมาโดย
ไวดวยการคิดอยางงาย ๆ วา...“เราจะโกรธไป
ทาํไม “โกรธเพราะอะไร” “ความโกรธของเรากําลงั
สรางความเดอืดรอนใหตวัเอง และคนรอบขางอยู
หรือไม”

ลองลําดับเหตุการณดูวาปญหาหรือเรื่องที่
โกรธมันมีผลกระทบแคไหน แลวคอย ๆ แกจะดี
กวาเพราะสุดทายแลว ในความถูกผิดก็มีผิดดวย
กันท้ังคู ในเร่ืองแยก็มีเรื่องดี ๆ หลายอยาง ใน
ความเหมือนก็ยอมมีความแตกตางอยูเสมอ ใน
ความแพกม็ชีนะได ไมมอีะไรสมบรูณแบบเสมอไป
เขาใจวามนุษยทุกคนมีอารมณ รัก โลภ โกรธ หลง 
แตเราเลือกอยูกับความสุขมากกวาความทุกขได
ไมใชหรือ แลวจะปลอยใหความโกรธมาทําใหเสยี
เวลาความสขุของเราไปทาํไม ?

 This summer, in addition to taking care 
of your own health, it is important to suppress 
bad emotions, adopt positive thinking and do 
not think badly of others because every time 
anger strikes, we are often not aware of it. 
Therefore, we have to quickly recall our 
consciousness by simply thinking ... “Why 
should we get angry?” “What is anger?” “Is our 
anger causing trouble for ourselves and those 
around us?” Try to arrange the sequence of 
problems or situations that cause anger and 
look at their impacts, then gradually try to nd 
solutions. At the end of the day, there is no 
absolute right or wrong. There may be good 
in the wrong situation, or vice versa. There will 
always be differences in similarities. In losing, 
there is a win. Nothing is always perfect. 
 It is understandable that every human 
being has emotions that drive passion, love, 
greed and anger, but we can choose to live 
with happiness rather than suffering. So then 
why let anger waste our happy time?

กิจกรรมเปนอีกหนึ่งตัวชวย
ที่จะชวยอารมณเย็นลง

❶ ฟงเพลง เลือกฟงเพลงท่ีมีความหมายดี
ในเชงิบวก ไมใชเพลงเศราหรือรนุแรง จะชวยปรบั
สมดุลของอารมณใหดีขึ้นได

❷ เขาครัวทําอาหาร จะทําใหเราสนใจเรื่อง
อืน่มากกวามานัง่หงดุหงดิหรอืเศรา เพราะบางครัง้
เรื่องท่ีทําใหโมโหอาจจะเปนเร่ืองเล็กนอย แตเรา
ชอบใหความสาํคัญและคดิวนไปวนมา การเขาครวั
ทาํอาหารจะชวยใหเกิดสุนทรยีะทางอารมณ สราง
สมาธิ และมีความสุขที่ไดทําอาหารกินเอง

❸ ศิลปะบําบัด การวาดลายเสนอยางอิสระ 
เปนการปลดปลอยทางอารมณ สรางสมาธิ และ
ทําใหจิตใจสงบ

❹ ระบายความทุกข หาเพือ่นคนทีเ่ราสนทิใจ
ระบายใหฟง ความทุกขจะถูกบําบัดดวยการ
ระบายออกมา และอาจไดมมุมองในการแกปญหา

❺ เปล่ียนสภาพแวดลอม ลองออกไปหา
แรงบันดาลใจกับสถานที่ใหม ๆ ใหธรรมชาติชวย
บําบัดจิตใจ จะชวยเรียกสติใหกลับคืนมาได

HOW TO REDUCE ANGER
 1. Try to control your emotions. The 
rst thing to do is to relax your mind, breathe 
deeply, keep pace with your thoughts, and 
think about the consequences of doing 
something bad. This will help to cool down 
any hot tempered emotions and avert doing 
anything hasty.
 2. Do not escape problems, you should 
not procrastinate or turn to narcotics. Never 
think that smoking cigarettes can help to deal 
with stress because it will only damage your 
health and cause stress to accumulate.
 3. Don’t just rely on others. We should 
really try our best to resolve the problem 
rst. Never take out your problems with 
others. You may ease suffering by conding 
in close friends, but do not leave your 
problems for others to resolve.

ACTIVITY IS 
ANOTHER WAY TO 
COOL YOUR MOOD
 ❶ Listen to music. Choose a song that 
has a positive meaning, no sad or violent 
songs. It will help balance the mood.
 ❷ Cook the food. This will keep you 
pre-occupied rather than sitting up frustrated 
or sad. Sometimes the subject that causes 
anger may indeed be so trivial that it is given 
undue importance and lingers more in our 
mind. Cooking will help to create emotional 
aesthetic, increase concentration and give 
you a sense of happiness in preparing food 
for yourself.
 ❸ Art therapy. Drawing lines freely is a 
good form of emotional liberation, 
meditation and calms the mind.
 ❹ Release suffering. Find a close friend 
to listen to your problems - a way to ease 
your temper, and the friend may also offer 
an alternative view to solving the problem.
 ❺ Change your environment. Try to nd 
inspiration from new places and let nature 
help heal the mind, restoring mindfulness.
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 This summer, in addition to taking care 
of your own health, it is important to suppress 
bad emotions, adopt positive thinking and do 
not think badly of others because every time 
anger strikes, we are often not aware of it. 
Therefore, we have to quickly recall our 
consciousness by simply thinking ... “Why 
should we get angry?” “What is anger?” “Is our 
anger causing trouble for ourselves and those 
around us?” Try to arrange the sequence of 
problems or situations that cause anger and 
look at their impacts, then gradually try to �nd 
solutions. At the end of the day, there is no 
absolute right or wrong. There may be good 
in the wrong situation, or vice versa. There will 
always be differences in similarities. In losing, 
there is a win. Nothing is always perfect. 
 It is understandable that every human 
being has emotions that drive passion, love, 
greed and anger, but we can choose to live 
with happiness rather than suffering. So then 
why let anger waste our happy time?

  
  

  
 

 
 

 
 

   
  

  
 
 

  
  

 

HOW TO REDUCE ANGER
 1. Try to control your emotions. The 
�rst thing to do is to relax your mind, breathe 
deeply, keep pace with your thoughts, and 
think about the consequences of doing 
something bad. This will help to cool down 
any hot tempered emotions and avert doing 
anything hasty.
 2. Do not escape problems, you should 
not procrastinate or turn to narcotics. Never 
think that smoking cigarettes can help to deal 
with stress because it will only damage your 
health and cause stress to accumulate.
 3. Don’t just rely on others. We should 
really try our best to resolve the problem 
�rst. Never take out your problems with 
others. You may ease suffering by con�ding 
in close friends, but do not leave your 
problems for others to resolve.

ACTIVITY IS 
ANOTHER WAY TO 
COOL YOUR MOOD

 Listen to music. Choose a song that 
has a positive meaning, no sad or violent 
songs. It will help balance the mood.

 Cook the food. This will keep you 
pre-occupied rather than sitting up frustrated 
or sad. Sometimes the subject that causes 
anger may indeed be so trivial that it is given 
undue importance and lingers more in our 
mind. Cooking will help to create emotional 
aesthetic, increase concentration and give 
you a sense of happiness in preparing food 
for yourself.

 Art therapy. Drawing lines freely is a 
good form of emotional liberation, 
meditation and calms the mind.

 Release suffering. Find a close friend 
to listen to your problems - a way to ease 
your temper, and the friend may also offer 
an alternative view to solving the problem.

 Change your environment. Try to �nd 
inspiration from new places and let nature 
help heal the mind, restoring mindfulness.
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3 วัน 2 คืน
ไปสูดอากาศสดชื่นที่เขื่อนภูมิพล

Sick of the trafc and pollution of big cities? 
Tired of the mundane trips to the cinema 
or strolling through malls? If your holidays 
are lled with this so - called “boredom,” 
then it might be time for you to take yourself 
and your family away from the city for some 
much - needed fresh air.

For this trip, we invite families to pack 
their bags and get ready to explore Bhumibol 
Dam, located in Sam Ngao District of Tak 
Province, Thailand. Travelling from Bangkok 
takes around 6 - 7 hours — stop for meals 
when hungry, take breaks when you’re tired, 
and before long you should nd yourself in 
Tak Province. A small city, Tak stands out as 
a ourishing hub of nature, mainly because 
of both the Ping River, and the forests of 
Thongchai Mountain.

Even the area surrounding Bhumibol Dam 
— overseen by the Electricity Generating 
Authority of Thailand (EGAT) — is lush with 
vegetation, providing a source of pure oxygen 
that truly satises the lungs. A deep breath 
of the air is enough to make you feel 
refreshed upon arrival…

เบื่อรถติด เบื่อมลพิษในเมืองใหญ เบ่ือดูหนัง-เดินหาง เบื่ออยูบานวันหยุดแบบเหงา ๆ …
ถาวันหยุดของคุณมีแตคําวา “เบ่ือ” วนไปแบบนี้…คงถึงเวลาตองพาตัวเองและครอบครัว
ออกไปสูดกล่ินอายธรรมชาติบางแลวละ 
 ทรปินีเ้ราอยากชวนครอบครัวเก็บกระเปาแลวไปเท่ียวเขือ่นภมูพิล ซึง่อยูในเขตอาํเภอสามเงา จงัหวดัตากดวยกนัคะ 
ถาออกสตารทจากกรุงเทพฯ ใชเวลาประมาณ 6-7 ชั่วโมง หิวก็แวะ เม่ือยก็พัก ไมนานนักก็เขาสูจังหวัดตาก 
เมืองเล็ก ๆ ที่มีจุดเดนอยูที่ความสมบูรณของธรรมชาติ เพราะมีทั้งลํานํ้าปงและผืนปาแหงเทือกเขาธงชัยทอดผาน 
แมแตในเขตพ้ืนที่เขื่อนภูมิพลท่ีดูแลโดยการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ก็เขียวชอุมรมรื่นดวยแมกไม
นานาพันธุ เปนแหลงผลิตออกซิเจนบริสุทธิ์ที่เราสูดไดเต็มปอด และทําใหรูสึกสดชื่นขึ้นทันทีที่มาถึง…

3 DAYS 2 NIGHTS 
OF FRESH AIR 
AT BHUMIBOL DAM
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 ทริปน้ีเนนชิล ๆ ไวกอน แควางแพลน
คราว ๆ วาจะมาเที่ยวเขื่อนภูมิพล แลวขากลับ
คอยแวะไปเท่ียวในตัวเมอืงตาก ทีเ่หลอืแลวแต
พี่โชคจะนําไป โชคดีที่ตัดสินใจมาเท่ียวเขื่อน
ในวันศุกรจึงมีนักทองเที่ยวไมมากนัก ควรคา
แกการเดินทางมาพักผอน สรางความสุขและ
เก็บความประทับใจกลับไปจริง ๆ เพราะได
ความรูสึกสบาย ๆ ดั่งวาเขื่อนภูมิพลเปนบาน
ของเราเลยทีเดียว  โดยเฉพาะมุมเช็คอิน
ยอดฮติ 10 จุดภายในเขื่อนที่สามารถขับรถ
วนไปวนมาเพ่ือแชะภาพสวย ๆ ไดโดยไมกลัว
วาจะมีคนมาแยงซีน 
 ไมวาจะเปนทีส่นัเขือ่นภมูพิล ซึง่เปนจดุพคี
ที่ผู คนนิยมมาถายรูปกันมากที่สุด สามารถ
มองเห็นแมนํ้าปงทามกลางผืนปาและขุนเขา
ไดสุดสายตา ยิ่งถาเดินขึ้นเขาไปยังจุดชมวิว
หลวงพอเจด็กษตัรยิกจ็ะไดชมววิเขือ่นในมุมสงู
สดุอลังการ สวนท่ีสนัเข่ือนแมปงตอนลางก็เปน
อีกจุดท่ีถายรูปสวย จะขับรถมาจอดบนถนน
สันเขื่อนแลวแอ็คทาเท ถายรูปไดสบาย ๆ
 ขับรถมาอีกนิดจะเจอหาดหัวหินและ
โรงเรือนอัจฉริยะ เราเลยแวะไปเดินชมแปลง
ผักสวนครัวท่ีปลูกแบบอินทรีย มีทั้งผักบุ ง 
กวางตุง มะเขือ มะนาว ฯลฯ คุณปาผูดูแล
แปลงผักเลาวา พอเขาหนาหนาวก็จะปลูก
เมลอน สตรอวเบอรรี่ และผักสลัด เพื่อสงให
กับรานอาหารเฮือนภูแกวที่อยูในเขื่อน ถาใคร
มาเท่ียวชวงน้ันจะไดชิมไอศกรีมเมลอนท่ีทํา
จากฟารมนี้ดวย อีกจุดเช็คอินที่เราไมพลาดคือ 
สะพานปงพิพรรธนที่ทอดขามลํานํ้าปง ใกล ๆ 
กันมีจักรยานคันใหญสูงรวม 2 เมตร เปน
ฉากหลังถายรูป…ดูเกเชียว 
 ไหน ๆ มาเข่ือนท้ังทีก็ตองนอนคางท่ีนี่
สักคืน บานพักรับรองปงธาราอาจไมหรูหรา 
แตไดความฟนในบรรยากาศ ที่เราสามารถ
เสพความสงบอยางที่ใจตองการ เพราะตัว
อาคารนั้นอยูติดกับลํานํ้าปง จากหนาตางหอง
มองเห็นวิวแมนํ้าและสะพานปงพิพรรธนได
เลย ใกลกับท่ีพักเปนสวนนํ้าพระทัยที่เราไป
เดินเลนยามเชา ชมนกชมไม ทักทายก้ิงกา
สีฟาและกระรอกหางแดง ๆ ที่ออกมาโชวตัว
อยูใกล ๆ แตถาอยากเห็นตนสักที่รัชกาลที่ 9 
และตนราชพฤกษที่รัชกาลที่ 10 ทรงปลูกไว
ตองไปที่สวนดอกไม

For this trip, we wanted to take things “chill” 
and easy. With a loose travel itinerary, we planned 
to head for Bhumibol Dam, and then drop by 
Tak Province on the way back - all other 
destinations on our trip, we left up to our own 
traveller’s luck, deciding to stop at whichever 
interesting spots we came across. Fortunately, 
we decided to make our visit on Friday, which 
happened to be a day with fewer tourists in the 
area. The resulting sense of rejuvenation and 
happiness made it worth the trip, and the dam 
itself really made a strong impression because 
of how comforting it felt - it almost felt as if the 
Bhumibol Dam was home. We particularly loved 
the key 10 highlight check-in spots within the 
dam, which visitors can drive around to visit one 
by one for stunning images and views. 

Even at the ridge of Bhumibol Dam - which 
is among the peak points where visitors stop to 
take photos - you can see the Ping River 
surrounded by forests and mountains. If you walk 
up the hill to the viewpoint of Luang Por Jet 
Kasat, you’ll get one of the most beautiful views 
of the dam. Another beautiful spot to check out 
is the Lower Mae Ping Dam - drive down to the 
dam’s ridge and strike a pose, and you can easily 
get an envy-inducing shot.

If you drive a little further, you’ll see Hua 
Hin Beach, along with a few ‘Smart Farms.’ We 
stopped by to visit an organic vegetable garden 
plot, where we found morning glory, eggplants, 
lemons, and more. The Aunt who runs the farm 
told us that once the winter season arrives, she’ll 
grow melons, strawberries and salad leaves. 

These are then sent to Huen Phu Kaew restaurant 
in the dam, so that those who visit the dam during 
winter will have the chance to taste melon 
ice-cream made from the farm. Another check-in 
spot that we could not miss was the Ping Phiphat 
Bridge that crosses the Ping River. Near the bridge 
is a gigantic bicycle that’s 2 meters tall, providing 
the perfect backdrop for photos… So chic!

Since we went all the way, we had to spend 
at least a night at the dam. The Ping Tara 
Guesthouse might not have been the most 
luxurious accommodation ever, but it came with 
breathtaking surroundings and an unparalleled 
experience of the atmosphere. There, we were 
able to truly relish in the much-needed sense of 
tranquility, as the building was directly adjacent 
to the Ping River. From the bedroom windows, 
we had unobstructed views overlooking the river 
and the bridge. Not only that, but near the 
guesthouse was the EGAT Eco Park, where we 
could go for peaceful morning walks. Calming 
and rejuvenative, it was during these walks that 
we could take the time to watch the birds, and 
greet the blue chameleons and red-tailed 
squirrels that we passed. However, those who 
want to see the teak trees that His Majesty King 
Bhumibol Adulyadej and His Majesty King Maha 
Vajiralongkorn planted, need to go to the ower 
garden.

DAY 1
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 สาย ๆ หนอยคอยเดินไปกินขาวที่
เฮือนภูแกว สั่งสลัดผักกุงทอดเสิรฟมา
พรอมนํ้าสลัดยันฮี ซึ่งเปนเมนูขึ้นชื่อ
นํ้าสลัดเนนรสชาติเปรี้ยวนําหวาน อรอย
ถูกใจมาก ปลากดคังทอดกระเทียมกินคู
กับแกงสมชะอมทอดใสมะเขือเทศก็แซบ
ถูกปาก แลวยายโลเคชั่นไปนั่งแชรับลมที่
ระเบียงชมวิวของรานกาแฟคุณสายชล 
เพราะเปนจุดท่ีมองเห็นทิวเขาอยูลิบ ๆ 
พรอมกับละเลียดเครื่องดื่มเย็น ๆ อยาง
ยันฮีไอซกับเคกสมเนื้อนุม ทริปเที่ยว
แบบไมตองแพลน ไมตองรบี มนัดีด๊จีรงิ ๆ
กอนกลับโชคเขาขาง ไดเจอนักทองเที่ยว
กลุ มใหญจึงได ร วมกิจกรรมทําฝาย-
ปลูกปาในพ้ืนที่เขื่อน พรอมกับเขาชม
ขั้นตอนการผลิตกระแสไฟฟาของเขื่อน
ภูมิพล ซึ่งทั้งสองกิจกรรมน้ีตองติดตอ
ลวงหนาและตองมาเปนกลุมใหญเทานัน้นะ
สวนใครอยากเพ่ิมอรรถรสในการเท่ียว 
แนะนํากิจกรรมลองแพในอางเก็บนํ้า
เขื่อนภูมิพล มีทั้งลองระยะทางส้ัน ๆ 
และพักคางคืน แวะเที่ยวตามจุดตาง ๆ 
เชน เกาะวาเลนไทน วัดพระพุทธบาท
ดอยเขาหนาม วัดพระบรมธาตุแกงสรอย 
หรือลองยาวไปถึงดอยเตาในเชียงใหม
ก็ยังได 
 ตอนบาย ๆ เราออกจากเขื่อน แลว
ยอนกลับมายังอําเภอบานตาก ระหวาง
ทางแวะไหวพระที่วัดผาสามเงา ตาม
ตํานานเลาวาพระนางจามเทวีเคยมา
ประทับแรมที่นี่และพบเงาพระพุทธรูป
สามองคที่ริมหนาผา จากนั้นไปชมความ
สวยงามของเจดียสีทองทรงชเวดากองที่
วัดพระบรมธาตุบานตาก ไดสักการะ
ขอพรจากหลวงพอทันใจ วากันวาใคร
อธิษฐานขออะไรก็ไดทันอกทันใจ สวนจะ
จริงหรือไม ก็ต องไปพิสูจน กันเองนะ 

DAY 2

A little later into the day, we walked over to eat at Huen 
Phu Kaew. We ordered fried shrimp salad served with Yanhee 
dressing - a famous dish known for a salad dressing that is both 
sour and sweet. It was incredibly delicious and satisfying. The 
garlic fried sh, served with kaeng som and fried cha om with 
tomatoes is another delicious item on the menu that visitors 
must try. Once we nished our meal, we proceeded to enjoy 
the views from the balcony of Khun Saichon’s Coffee Shop. As 
this is where the mountains are most visible, it’s an ideal place 
to relax and enjoy the surrounding environment, along with cool 
refreshing drinks, such as the Yanhee Ice. Pair that with an orange 
cake, and you have the perfect trip where not much planning 
is necessary - nor is there any need to rush.

Before returning, we were lucky enough to meet a large 
group of tourists and joined in on their activities of planting 
forests in the dam area. We also got to visit the electricity 
generation processes of Bhumibol Dam. Keep in mind that both 
of these activities require advanced reservations and are only 
available to large groups. For those looking to take their travel 
experience a step further, we recommend partaking in rafting 
activities in the Bhumibol Dam Reservoir. There are options for 
both short distances and overnight stays. Stop at various spots, 
such as the Valentine Island, the Wat Phra Phutthabat Doi Khao 
Nam, and the Wat Phra Borommathat Kaeng Soi - you can even 
take the raft all the way down to Doi Tao in Chiang Mai Province.

We left the dam during the afternoon and turned back to 
Baan Tak District. On the way, we stopped to pay homage at 
Pha Sam Ngao Temple. According to legend, Phra Nang Charm 
Thewi had once lived here and found shadows of three Buddha 
images on the cliffside. 

After that, we visited the beautiful golden Jedi Pagoda at 
Phra Borommathat Baan Tak Temple and got to wish for blessings 
from Luang Por Thanjai. It is said that those who ask for blessings 
or not here will have their wishes granted. Whether that is true, 
it is based on your own perspective. Another fun fact is that this 
temple also happens to be the annual temple for those born 
under the Year of the Horse in the Chinese Lunar Calendar.

One thing that we really don’t want you to miss when 
visiting other provinces is experiencing the local street food of 
each place. Every province’s street food has its own unique 
taste — not to mention that it’s so affordable! We were once 
again lucky, because every Saturday and Sunday afternoon, the 
Baan Tak community gather to host the Dadong market. A small 
market with a warm, lovely atmosphere, the Dadong Market 
buzzes with local food and sweets, ranging from ma hae bean 
curry, to black rice spicy salad with sesame seeds, traditional 
fried noodles, and mieng gajaew — where you choose your 
preferred condiments and wrap them in a small banana leaf for 
a bite-sized portion that comes at a comfortable price.

Once we were fully satised, we went on to take chic photos 
along the bamboo bridge that runs across the Ping River, to an 
island in the water. Some areas of the water are very shallow, 
to the point where you can enter and walk in the cool water. 

Before dusk, we checked into a hotel in the city district, 
before continuing our food journey at Kad Nung Yong Klong Yam, 
a popular walking street that takes place only on Saturday and 
Sunday evenings. There, we found an incredible range of food 
and products, and even more importantly, an incredibly 
appealing atmosphere. Sit and enjoy a serving of papaya salad 
with crispy pork skin, or slurp on a warm bowl of porridge. Then 
sit and watch the golden light of the evening sun as it stretches 
on the Ping River… So romantic!

และที่นี่ยังเปนวัดประจําปเกิดของคนป
มะเมียอีกดวย
 สิ่งหนึ่งที่ไมอยากใหพลาดเมื่อเที่ยว
ตางจังหวัด คือการลองล้ิมรสสตรีทฟูด
ของแตละที่ที่มีรสชาติและความอรอย
เฉพาะตัว หนําซํ้ายังราคาถูกอีกตางหาก 
และโชคดีของเราอีกแลว เพราะทุกบาย
วันเสาร-อาทิตย ในชุมชนบานตากจะนัด
กันเปดตลาดตาตง เปนตลาดเล็ก ๆ ที่
บรรยากาศอบอุน นารัก มีอาหารและ
ขนมพื้นบาน เชน แกงถั่วมะแฮะ ยําขาว
แคบงาดํา คัว่เสนรอนโบราณ เมีย่งกะแจว 
ใสกระทงใบตองใบนอย ๆ ใหเลือกชิม
ตามอําเภอใจในราคาสบายกระเปา อิ่ม
ปากมันแลวคอยไปเดินถายรูปเก ๆ บน
สะพานไมไผที่ทอดขามลํานํ้าปงไปยัง
เกาะกลางน้ํา บางชวงน้ําตื้นมากจน
สามารถลงไปเดินแชนํ้าเย็น ๆ ไดเลย
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On the last day, we especially pinned destinations within 
Muang District to visit, kicking off our trip by rising early to pay 
homage to King Taksin, who the citizens of Tak have a deep respect 
and faith in. The shring of King Taksin the Great is located at the 
intersection between Taksin and Mahatthai Road, and on the wall 
of the building is an image depicting the history of King Taksin. 
Behind the shring are statues of elephants, war horses, chickens 
and zebras, along with numerous dolls that were given as offerings 
by people whose wishes had been fullled here. Particularly 
common are offerings from people who had wished for success 
in trading and release from debt.

Our day continued with more food related check-ins, where 
we enjoyed delicious delicacies, ranging from mung bean rice 
crepes at Nu Nang Shop, to traditional Thai sweets at the Amphoe 
Petch Dessert Stall, and pork miang from a shop near the 
Government Savings Bank. We continued lling ourselves with 
tom yum pork egg noodles and pad thai made with a traditional 
sauce using a famed ancient recipe from local restaurants - a dish 
that was both fragrant and delicious beyond compare. After that, 
we strolled along Chinese Village Alley that today may appear 
lonely and quiet, but is in fact lled with traditional architectural 
elements. From homes made of century-old wood, to classic 
noble houses, there is a lot of classical architecture to be 
appreciated here. We nished the trip by taking pictures on the 
Rattanakosin Suspension Bridge - a 200 year old bridge, this 
structure crosses the Ping River and is among one of the most 
popular locations in Tak province. 

This visit to Bhumibol Dam really helped to recover from 
our sense of boredom with the world. We got the chance to 
rest amidst breathtaking nature, ll our lungs with deep breaths 
of fresh air, as well as experience the livelihoods of the local 
communities in Tak district. We also got to enjoy great food 
throughout the city. For our next holiday trip, we can most 
denitely say that we’ll be touring another EGAT dam again.

 วันสุดทายเราปกหมุดเที่ยวในอําเภอเมืองโดยเฉพาะ เริ่มจากตื่นเชาไปกราบขอพรพระเจาตาก 
ที่ซึ่งชาวตากเคารพศรัทธาเปนอยางมาก โดยศาลสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชต้ังอยูที่สี่แยก
ถนนตากสินตัดกับถนนมหาดไทยบํารุง บนผนังอาคารมีภาพพระประวัติพระเจาตาก ดานหลังศาล
ยังมีรูปปนชางศึก มาศึก ไก มาลาย และตุกตามากมายที่มีผูคนนํามาถวายหลังจากขอพรแลว
ไดตามหวัง โดยเฉพาะขอความสําเร็จในการคาขายและขอใหปลดหนี้สินได 
 ตอดวยเช็คอินกินของอรอยเจาดัง ไมวาจะเปนถั่วแปบแปงสดที่รานหนูนาง ขนมไทยโบราณที่
รานขนมนายอําเภอเพชร เมี่ยงแคบหมูของรานเมี่ยงใกล ๆ ธนาคารออมสิน จากนั้นไปอิ่มหมีพีมัน
กับบะหมี่หมูแดงตมยําและผัดไทใสเตาเจี้ยวสูตรโบราณจากรานดังในตรอกบานจีนที่ท้ังหอมและ
อรอยไมแพใคร กอนเดินเลนในยานตรอกบานจีนที่แมวันนี้อาจดูเงียบเหงา แตยังมีสถาปตยกรรม
เกาแกทั้งบานไมรอยปและเรือนขุนนางสุดคลาสสิคใหชมกัน แลวจบทริปดวยการถายรูปบน

DAY 3
สะพานแขวนสมโภชกรุงรัตนโกสินทร 200 ป 
ที่ทอดขามแมนํ้าปง โลเคชั่นสุดฮิตประจํา
อําเภอเมืองตาก
 มาเที่ยวเขื่อนภูมิพลครั้งนี้ชวยใหหาย
เบื่อโลกไดจริง ๆ ทั้งมาพักผอนทามกลาง
ธรรมชาติ สูดอากาศสดชื่นจนเต็มปอด ได
สมัผสัวถิชีมุชนในอําเภอบานตาก แลวยงัได
แวะเที่ยวไปกินไปในตัวเมืองอีกตางหาก 
บอกไดเลยวาวนัหยดุครัง้หนาคงตองปกหมดุ
ไปทัวรเขื่อนของ กฟผ. กันอีกแน ๆ 

 กอนมืดคํ่าเขามาเช็คอินโรงแรมในอําเภอเมือง แลว
คอยไปเดินกินกันตอที่กาดนั่งยอง คลองยาม ถนนคนเดิน
ที่จัดกันเฉพาะเย็นวันเสารและอาทิตย มีอาหารและสินคา
ใหเลือกชิม-ชอปสารพัด ที่สําคัญบรรยากาศดี๊ดี นั่งกิน
สมตําหมยูอแกลมแคบหมูกรอบ ๆ ซดขาวตมเคร่ืองรอน ๆ
แลวนั่งดูแสงสีทองของพระอาทิตยยามเย็นทอดตัวบน
สายนํ้าปงไปดวย…โรแมนติกนักเจา
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• An international mountain bike 
championship will be held in 
August every year. This event has 
garnered quite a bit of interest from 
avid bikers in both Thailand and 
abroad, due to the challenging 
routes, which include both narrow 
and sloping paths. Despite these 
challenges, the routing still meets 
certain criteria and safety standards, 
and also offers spectacular views 
over the large reservoir of Bhumibol 
Dam. Those who are interested can 
contact the Bhumibol Dam Public 
Relations Department at 05 588 
1238. 
• Those who reserve accommodation 
at Bhumibol Dam from today until 
October 2019 will receive special 
discounts. The general public, 
students, and government ofcials 
will get 30% off the total price, 
while senior citizens get a discount 
of 40%. To book your stay, call 05 
588 1237.
• In addition to the Yanhee Salad 
dressing, EGAT also supports 
various other ventures, including 
spec ia l  souveni rs  f rom the 
communities surrounding the dam. 
Examples include organic rice chili 
paste, bananas, grilled sh, herbal 
soap etc. To nd out more, visit 
Huen Phu Kaew Restaurant, as well 
as the souvenir shop at Bhumibol 
Dam. 

GOOD 
TO KNOW
• เดือนสิงหาคมของทุกปจะมีการ
แขงจักรยานเขื่อนภูมิพลเสือภูเขา
นานาชาติ ซึ่งไดรับความสนใจจาก
นกัปนนองเหลก็ทัง้ชาวไทยและชาว
ตางชาติ เนื่องจากเสนทางป นที่
ทาทาย ครบรส ทั้งเสนทางท่ีแคบ 
ลาดชนั และคดเคีย้ว แตอยูในเกณฑ
มาตรฐานที่มีความปลอดภัยและถูก
ตองตามหลักเกณฑของสนาม
แขงขันจักรยานเสือภูเขาที่กําหนด 
พร อมสัมผัสกับทัศนียภาพ ท่ี
งดงามเหนืออางเก็บนํ้าขนาดใหญ
ของเข่ือนภูมิพล สนใจติดตอ
สอบถามไดที่แผนกประชาสัมพันธ
เขื่อนภูมิพล โทร. 055 - 881238 
• จองบานพักรับรองเขื่อนภูมิพล 
ตั้งแตวันนี้ - ตุลาคม 2562 รับ
สวนลด 30% สําหรับบุคคลทั่วไป 
ขาราชการ และนักศึกษา รับสวนลด 
40% สาํหรบัผูสงูอาย ุตดิตอหอง
พัก โทร. 055 - 881237
• นอกจากน้ําสลดัยนัฮขีองดปีระจํา
เขื่อนภูมิพลแลว ยังมีของฝากจาก
ชุมชนรอบเขื่อนที่ทาง กฟผ . 
สนับสนุน เชนนํ้าพริก ขาวอินทรีย 
กลวยฉาบ ปลายาง สบูสมุนไพร 
ฯลฯ แวะชอปไดทีร่านอาหารเฮือนภู
แกวและท่ีรานของฝากบริเวณสัน

เขื่อนภูมิพล

5 6 | F O L L O W  M E



• An international mountain bike 
championship will be held in 
August every year. This event has 
garnered quite a bit of interest from 
avid bikers in both Thailand and 
abroad, due to the challenging 
routes, which include both narrow 
and sloping paths. Despite these 
challenges, the routing still meets 
certain criteria and safety standards, 
and also offers spectacular views 
over the large reservoir of Bhumibol 
Dam. Those who are interested can 
contact the Bhumibol Dam Public 
Relations Department at 05 588 
1238. 
• Those who reserve accommodation 
at Bhumibol Dam from today until 
October 2019 will receive special 
discounts. The general public, 
students, and government ofcials 
will get 30% off the total price, 
while senior citizens get a discount 
of 40%. To book your stay, call 05 
588 1237.
• In addition to the Yanhee Salad 
dressing, EGAT also supports 
various other ventures, including 
spec ia l  souveni rs  f rom the 
communities surrounding the dam. 
Examples include organic rice chili 
paste, bananas, grilled sh, herbal 
soap etc. To nd out more, visit 
Huen Phu Kaew Restaurant, as well 
as the souvenir shop at Bhumibol 
Dam. 

GOOD 
TO KNOW
• เดือนสิงหาคมของทุกปจะมีการ
แขงจักรยานเขื่อนภูมิพลเสือภูเขา
นานาชาติ ซึ่งไดรับความสนใจจาก
นกัปนนองเหลก็ทัง้ชาวไทยและชาว
ตางชาติ เน่ืองจากเสนทางป นที่
ทาทาย ครบรส ทั้งเสนทางท่ีแคบ 
ลาดชนั และคดเคีย้ว แตอยูในเกณฑ
มาตรฐานที่มีความปลอดภัยและถูก
ตองตามหลักเกณฑของสนาม
แขงขันจักรยานเสือภูเขาที่กําหนด 
พร อมสัมผัสกับทัศนียภาพ ท่ี
งดงามเหนืออางเก็บนํ้าขนาดใหญ
ของเข่ือนภูมิพล สนใจติดตอ
สอบถามไดที่แผนกประชาสัมพันธ
เขื่อนภูมิพล โทร. 055 - 881238 
• จองบานพักรับรองเขื่อนภูมิพล 
ตั้งแตวันนี้ - ตุลาคม 2562 รับ
สวนลด 30% สําหรับบุคคลทั่วไป 
ขาราชการ และนักศึกษา รับสวนลด 
40% สาํหรบัผูสงูอาย ุตดิตอหอง
พัก โทร. 055 - 881237
• นอกจากน้ําสลัดยนัฮขีองดปีระจํา
เขื่อนภูมิพลแลว ยังมีของฝากจาก
ชุมชนรอบเขื่อนที่ทาง กฟผ . 
สนับสนุน เชนนํ้าพริก ขาวอินทรีย 
กลวยฉาบ ปลายาง สบูสมุนไพร 
ฯลฯ แวะชอปไดทีร่านอาหารเฮือนภู
แกวและท่ีรานของฝากบริเวณสัน

เขื่อนภูมิพล

5 6 | F O L L O W  M E






