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Nowadays, we continue to face the 
problem of oods and droughts alternating 
frequently. This is because the watershed 
area of our country is gradually declining as 
a result of destruction.

 When heavy rain comes, there is no 
forest to absorb the water and ooding 
ensues in a matter of hours.  And when the 
rain stops or falls less than usual, it becomes 
a drought.

  However, Thailand is considered lucky 
as when we encounter any problems, our 
King has found a way to x them.

  For oods, we have the “monkey 
cheeks” and when there is drought, we have 
articial rain or royal rain to deal with it.

 The Late King Bhumibol Adulyadej has 
bestowed us “The King’s Philosophy” as a 
heritage of wisdom to be used as a guideline 
for quality of life development that covers 

all dimensions.
 The King’s Philosophy, or Sart Praracha, 

arose from the caring of his subjects to 
assuage the suffering and raise happiness of 
people for over 70 years of his reign.

 We should therefore study the King’s 
Philosophy and follow in the footsteps of His 
Majesty by starting with ourselves and people 
around us before expanding to societies and 
the nation.

 In this last issue for 2019,  EGAT 
MAGAZINE will lead readers to get to know 
more about the King’s Philosophy, to 
understand the concept behind it and 
be aware of the importance of things 
around us.

  EGAT also intends to use the King’s 
Philosophy as a basis for the development 
of the areas and communities around EGAT 
as well.

FOR SMART ECO
CHANGE 
MANAGEMENT

EDITOR’S NOTE
 วันนี้เรายังคงตองเผชิญกับปญหานํ้าทวมและนํ้าแลง สลับกันไปอยูบอย ๆ ที่เปน
เชนนี้เพราะพื้นที่ปาตนนํ้าบานเราลดนอยถอยลงไปเร่ือย ๆ จากการถูกทําลาย เม่ือฝน
ตกหนัก ไมมีปาคอยซับนํ้า นํ้าจึงทวมภายในไมก่ีชั่วโมง และเม่ือฝนหยุดหรือตกนอยกวา
ปกติก็เกิดเปนภัยแลง อยางไรก็ตามประเทศไทยนับวามีความโชคดีที่เจอปญหาอะไร 
พระราชาของเราก็หาทางแกไขไวให นํ้าทวม เรามีแกมลิง ฝนแลง เรามีฝนเทียม หรือ 
ฝนหลวงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติร 
พระราชทาน “ศาสตรพระราชา” ไวเปนมรดกทางความรูแกพวกเราชาวไทย เพื่อใชเปน
แนวทางพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ครอบคลุมทุกมิติ ศาสตรพระราชาเกิดจากทรงหวงใย
ประชาชน และทําเพ่ือบาํบดัทกุขบาํรงุสขุของประชาชนมาตลอดระยะเวลากวา 70 ป ทีท่รง
ครองราชย เราจึงควรศึกษาศาสตรของพระราชาและดําเนินตามรอยพระบาท โดย
เริ่มท่ีตัวเรา และก็คนรอบขาง ขยายไปสูสังคมและประเทศชาติ EGAT MAGAZINE ฉบับ
ปดทายป 2562 จะนําผูอานไปทําความรูจักศาสตรพระราชาใหมากข้ึน ซึ่งจะทําใหเราเขาใจ
แนวคิด และตระหนักถึงความสําคัญของส่ิงที่อยูรอบ ๆ ตัวเรา อีกทั้ง กฟผ. ยังตั้งใจนอม
นําศาสตรพระราชามาใชเปนหลักในการพัฒนาพื้นที่ พัฒนาชุมชนรอบ กฟผ. อีกดวย



 เนื่องจากในชวงเดือนกันยายน 2562 ประเทศไทยทางภาคเหนือ
และตะวันออกเฉียงเหนือประสบเหตุอุทกภัยจากอิทธิพลพายุ
โพดุลและพายุคาจิกิ โดยเฉพาะพ้ืนท่ี 13 อําเภอ ในจังหวัด
อุบลราชธานี นับเปนอุทกภัยที่หนักที่สุดของจังหวัดอุบลราชธานีใน
รอบเกือบ 20 ป เพื่อบรรเทาความเดือดรอนใหแกผูประสบอุทกภัย
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ไดรวมเปนสวนหน่ึงใน
การชวยเหลอืพีน่องประชาชน โดย กฟผ. พรอมบรษิทัในกลุม กฟผ. ได
รวมบริจาคเงิน 10 ลานบาท ผานรายการพิเศษ “รวมใจพี่นองไทย
ชวยภัยนํ้าทวม” กองทุนเงินชวยเหลือผูประสบสาธารณภัย สํานัก
นายกรัฐมนตรี ในนามกระทรวงพลังงาน โดยมีพลเอกประยุทธ
จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เปนประธานรับมอบเงิน
 นอกจากน้ี พนักงานจิตอาสา กฟผ. ยังไดรวมกันบรรจุถุงยังชีพ 
และลงพ้ืนที่ใหความชวยเหลือผูประสบอุทกภัย โดยมอบถุงยังชีพ
สิ่งของเคร่ืองใชที่จําเปน และนํ้าด่ืม ตลอดจนความชวยเหลอือืน่ ๆ
เชน เตน็ททีพ่กัชัว่คราวพรอมติดต้ัง รถเครน รถบรรทุกพรอมคนขับ 
เพื่อบรรเทาความเดือดร อนให กับประชาชน  ทั้ ง ในจังหวัด
อุบลราชธานี และจังหวัดใกลเคียงที่ประสบอุทกภัย 
 ทั้งน้ี กฟผ. ไดเดินหนาใหความชวยเหลือและเยียวยาอยาง
ตอเนื่องในชวงหลังนํ้าลด เพื่อฟ นฟูสภาพพื้นที่บานเรือนที่ไดรับ
ความเสียหายโดยจัดทีมชางไฟฟาซึ่งเปนพนักงานจิตอาสา กฟผ. 
ทําการตรวจสอบและซอมแซมระบบไฟฟาและอุปกรณไฟฟาที่ชํารุด
ใหสามารถใชงานไดอยางปลอดภัย รวมไปถึงเรื่องการชวยทํา 
ความสะอาด การใชอีเอ็มบอล (EM ball) สําหรับบําบัดน้ําเนาเสียท่ี
เกิดจากน้ําทวมขังเปนเวลานาน เพื่อใหพี่นองประชาชนผานพน
วิกฤตและกลับมาใชชีวิตไดอยางปกติโดยเร็ว

กฟผ. รวมใจ
ชวยพี่นองไทย
ที่ประสบอุทกภัย
พายุโพดุลและพายุคาจิกิ

EGAT HELPS THAI VICTIMS OF PODUL 
AND KAJIKI STORMS

The Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) joined a relief 
mission for people hit by the worst ood in almost 20 years in Ubon 
Ratchathani.

EGAT along with companies in the EGAT Group donated 10 million 
baht through a disaster relief fund, known as “Thai United to Help Floods 
Victims,” on behalf of the Ministry of Energy and received by Prime Minister 
General Prayuth Chan-o-cha.

EGAT volunteers helped pack survival bags and went to the affected 
areas to distribute the survival bags along with other necessary items and 
drinking water to the people in need.

In addition, EGAT staff rendered other assistances, such as setting up 
tents as temporary accommodations and providing cranes, trucks with 
drivers to alleviate the hardship faced by people of Ubon Ratchathani 
and neighboring provinces hit by the storms in September.

EGAT’s relief mission continued well after the ood subsidized, 
restoring the condition of the damaged houses with EGAT electrician 
teams xing electrical systems and equipment of those households.

EGAT also dealt with polluted water caused by ooding with the use 
of “EM Ball” to enable people to pass through the crisis and return to 
normal life quickly.
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O P E N  H O U S E

 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) รวมกับการ
เคหะแหงชาติ (กคช.) จัดพิธีมอบปายฉลากบานเบอร 5 ใหแก
โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนจังหวัดชลบุรี (บอวิน) 
ระยะที่ 2 อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 22 กันยายน 
2562 ในฐานะโครงการบานนํารองแหงแรกของโครงการ
บานเบอร 5 โดย กฟผ. ไดดาํเนนิการรบัรองแบบตามเกณฑของ
บานเบอร 5 รวมถึงทําการประเมินผลการประหยัดพลังงาน 
กฟผ. ไดดําเนินโครงการฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ
พลังงานสําหรับบานที่อยูอาศัย หรือโครงการบานเบอร 5 
ตั้งแตป 2560 โดยลงนามบันทึกความรวมมือกับ กคช. ในการ
พัฒนาปรับปรุงการออกแบบ รวมถึงเลือกใชวัสดุการกอสราง
ที่มีประสิทธิภาพสูง และอุปกรณเบอร 5 ในโครงการบานที่อยู
อาศัยสําหรับผูมีรายไดนอยถึงปานกลาง
 โครงการฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานสําหรับ
บานทีอ่ยูอาศยั เปนมาตรการหนึง่ทีส่นบัสนนุใหเกดิการยกระดบั
การใชพลังงานในภาคที่อยู อาศัยของประเทศ ซึ่งรองรับ
เปาหมายการลดการใชไฟฟาตามกรอบแผนอนุรักษพลังงาน
ป 2558 - 2579 โดยเช่ือมโยงเกณฑการประเมินพลังงานกับ
มาตรฐานประสิทธิภาพอาคารขั้นตํ่า หรือ Building Energy 
Code ซึ่งจะมีการขยายผลสูความรวมมือกับผูประกอบการ
ธุรกิจภาคท่ีอยูอาศัยในภาคเอกชนตอไป โดยมีเปาหมายให
เกดิการสรางบานเบอร 5 ทัว่ประเทศ ประมาณ 100,000 หลัง 
ภายในป 2567

กฟผ. จับมือ กคช.
เปดตัวบานเบอร 5
แหงแรกของประเทศ

EGAT JOINS NHA TO LAUNCH NO.5 LABEL HOMES
The Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) and the National 

Housing Authority (NHA) have presented the No. 5 label to a Chon Buri housing 

estate project on September 22, 2019.

The presentation of the No.5 label has made Bowin Community Housing 

and Services Project’s Phase 2 in Sri Racha the rst pilot housing project whose 

design meets the EGAT criteria for No.5 energy efciency label.

Since 2017, EGAT has implemented the No.5 energy efciency labeling for 

homes by signing a memorandum of cooperation with the NHA in the house 

design, using high-quality construction materials and No.5 Label appliances in 

a housing project for low to medium income people.

The Label shows energy efciency levels for homes - a measure to promote 

energy saving in line with the framework of the Energy Conservation Plan 2015-

2036, by linking the energy assessment criteria with the Building Energy Code.

The cooperation will be expanded to private housing estate developers, 

with the goal of creating about 100,000 No.5 Label homes throughout the 

country by 2024.
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งานมหกรรมแสดงผลงานที่คิดคนหรือประดิษฐ
สิ่งซึ่งเปนประโยชนแก กฟผ. ประจําป 2562
 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) จัดงาน
มหกรรมการแสดงผลงานที่คิดคนหรือประดิษฐสิ่งซึ่งเปน
ประโยชนแก กฟผ. ประจําป 2562 ขึ้นระหวางวันที่ 3 - 4 
ตุลาคม 2562 โดยมีนักวิจัย และนักประดิษฐของ กฟผ. เขา
รวมแสดงผลงานจํานวน 36 ผลงาน ณ สํานักงานใหญ กฟผ.
 กฟผ. ไดตระหนักถึงความสําคัญของการสรางสรรค และ
เผยแพร ผลงานสิ่งประดิษฐ และนวัตกรรม เพื่อสงเสริม
และสนับสนุนใหพนักงานท่ีเปนนักวิจัยและนักประดิษฐไดมี
โอกาสนําเสนอผลงานจากความคิดรเิริม่สรางสรรค แลกเปล่ียน
ความรู ประสบการณ และเผยแพรผลงานส่ิงประดิษฐที่
นอกจากจะเปนประโยชนตอ กฟผ. แลว ยังเปนการพัฒนา
องคความรูใหม ๆ ใหเกดิขึน้กบับุคลากรในองคการอกีทางดวย 
เพื่อพรอมสนับสนุนให กฟผ. พัฒนากาวสู องคการแหง
นวัตกรรมตอไป

EGAT INNOVATION SHOWCASES 2019 
36 INVENTIONS

The Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) has 

organized EGAT Innovation Showcase 2019 to display 36 inventions 

which are benecial to EGAT’s operations on October 3 - 4 at the EGAT 

headquarters.

EGAT recognizes the importance of creating and showing inventions 

to encourage and support researchers and inventors at EGAT to present 

their works for exchanging knowledge and experience.

This will not only benet EGAT but will develop a new knowledge 

base for personnel in the organization as EGAT gears up to become 

an innovation-driven organization.
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 การไฟฟาฝ ายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ .) ร วมเปดมุมมองมิติด าน
การพัฒนาพลังงานอยางเต็มรูปแบบ ในงานประชุมงานวิชาการโครงการพลังงานและ
เทคโนโลยีที่ยั่งยืนแหงเอเชีย 2562 (Smart Energy Transformation Asia 2019 : 
SETA 2019) ซึ่งจัดขึ้นระหวางวันที่ 10 -12 ตุลาคม 2562 ณ ศูนยนิทรรศการและ
การประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร โดยมีผูบริหาร กฟผ. รวมปาฐกถาพิเศษ
ในพิธีเปดงาน หัวขอ New Energy for Sustainability นอกจากน้ี กฟผ. 
ไดรวมนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน ภายใตแนวคิด Smart 
Energy Innovation for Thai Better Life จัดแสดงภายในงานเพื่อสะทอน
ความมุงมั่นในการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีทันสมัยขับเคลื่อนการผลิตไฟฟาของ
ประเทศ พรอมรวมแลกเปล่ียนองคความรูดานพลังงานในการประชุมวิชาการยอย
ภายใตแนวคิด EGAT Research and innovation Forum 2019 ซึ่งเปน
การบรรยายและเสวนาดานเทคโนโลยีพลังงานท่ีนาสนใจหลากหลายหัวขอจาก
ผูเชี่ยวชาญของ กฟผ. ซึ่งงานดังกลาวมีผูแทนจากหนวยงานทางดานพลังงานภาครัฐ
และเอกชน ทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ นักเรียน นิสิตนักศึกษา รวมถึง
ประชาชนท่ัวไปที่สนใจ เขารวมงานจํานวนมาก
 สําหรับความพิเศษของปนี้ กฟผ. ไดจัดแสดงนิทรรศการเก่ียวกับ EGAT 
Energy Excellence Center แบงปนองคความรู เกี่ยวกับการพัฒนาระบบ
โครงขายไฟฟาอัจฉริยะขนาดเล็ก (Microgrid) ภายในศูนยการเรียนรู  กฟผ. 
สํานักงานกลาง จ.นนทบุรี และยังไดนํารถยนตไฟฟาดัดแปลง i-EV ที่ กฟผ. ได
ร วมกับ สวทช. วิจัยและพัฒนาขึ้นเพื่อสงเสริมยานยนตไฟฟาที่เปนมิตรตอ
สิง่แวดลอมในราคาท่ีคนไทยทุกคนสามารถเขาถงึไดรวมแสดงภายในนิทรรศการ กฟผ.

เปดตัวนวัตกรรมการผลิตไฟฟา 
โชวศักยภาพ กฟผ. 
ใหโลกประจักษในงาน SETA 2019

EGAT UNVEILS POWER 
GENERATION INNOVATION 
AT SETA 2019

The Electricity Generating Authority of Thailand 
(EGAT) has shared perspectives on comprehensive 
energy development at the Smart Energy Transformation 
Asia 2019 held on October 10-12 at the BITEC Exhibition 
and Convention Center, Bangkok.

EGAT executives were keynote speakers at the SETA 
2019 on the subject of New Energy for Sustainability.

EGAT has also showcased innovations and 
technology for renewable energy under the concept of 
“Smart Energy Innovation for Thai Better Life” at the 
event.

The exhibition underlined the state power 
authority’s commitment to bringing about innovation 
and modern technology to drive electricity production.

EGAT also took part in the energy knowledge sharing 
at the event’s technical sessions under the concept of 
EGAT Research and Innovation Forum 2019.

The forum included lectures and discussions on 
various interesting energy technologies by EGAT experts.

Representatives from local and international 
energy-related agencies, organizations and companies, 
students and members of the public attended the SETA 
2019 in large numbers.

Highlighting EGAT’s exhibition at SETA 2019 was 
EGAT Energy Excellence Center, which shared knowledge 
about the development of micro-grid at the EGAT 
Learning Center, Nonthaburi.

EGAT also put i-EV modied electric cars, part of 
EGAT’s collaboration with NSTDA, to develop affordable 
eco-friendly vehicles, on show.

8 |



 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) โดยเหมืองแมเมาะ 
จังหวัดลําปาง เขารับรางวัลเหมืองแรสีเขียว ประจําป 2562 (Green 
Mining Award) และรางวัลสถานประกอบการอุตสาหกรรมแร ที่มีการ
ดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมอยางตอเน่ือง (CSR - DPIM 
Continuous Award 2019) ภายในงานมอบรางวัลประจําป 2562 
ซึ่งจัดโดยกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร (กพร.) เพ่ือมอบ
รางวัลใหผู ประกอบการหรือหนวยงานที่มีความรับผิดชอบตอสังคม 
ดําเนินธุรกิจอยางเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม และสงเสริมการมีสวนรวม 
พัฒนาชุมชนกับประชาชนในพื้นที่อยางตอเน่ือง โดยมี นายธีระยุทธ 
วานิชชัง ผูชวยรัฐมนตรีประจํากระทรวงอุตสาหกรรม เปนผูมอบรางวัล 
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 ณ หองแกรนดบอลรูม ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอม
เมอรัลด กรุงเทพมหานคร
 สาํหรบัในป 2562 เหมอืงแมเมาะ กฟผ. ไดรบั Green Mining Award 
รวมจํานวนทั้งสิ้น 4 รางวัล ไดแก รางวัลรักษามาตรฐานเหมืองแรสีเขียว 
ประจําป 2562 ประเภทเหมืองแร จากโครงการเหมืองแรลิกไนต จํานวน 
1 ราง วัล  ซึ่ ง ได รับต อ เนื่ องตั้ งแต ป   2552 และจากโครงการ 
เหมืองแรหินปูน จํานวน 1 รางวัล ซึ่งไดรับตอเนื่องต้ังแตป 2557 รวมท้ัง
ยังไดรับรางวัล CSR - DPIM Continuous Award 2019 ประเภท
เหมืองแร จํานวน 1 รางวัล โดยไดรับตอเนื่องมาตั้งแตป 2553 
นอกจากนั้น นางเกษศิรินทร แปงเสน หัวหนากองสิ่งแวดลอมเหมือง
ฝายวางแผนและบริหารเหมืองแมเมาะ กฟผ. ยงัไดรบัรางวัลบคุลากรดีเดน
ดานความรับผิดชอบตอสังคม CSR - DPIM (CSR - DPIM One 
Mine One Person Award 2019) ดานสิ่งแวดลอมอีกดวย

กฟผ. แมเมาะ
ควา 4 รางวัล
การันตีมาตรฐานการดําเนินงาน
เหมืองแรสีเขียว
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EGAT’S MAE MOH WINS
FOUR AWARDS 
FOR GREEN MINING PRACTICE

The Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT)’s
Mae Moh lignite mine in Lampang was granted the Green Mining 
Awards 2019.

The accolades given by the Department of Primary Industries 
and Mines (DPIM) recognized EGAT mine’s continuous effort to 
conduct operations in a socially responsible manner.

Deputy Industry Minister, Theerayut Vanichchang, presented the 
awards to EGAT representatives on September 20 at the Emerald 
Hotel in Bangkok.

The 2019 accolades to EGAT comprises four awards - two 
for maintaining green mining standards at its lignite mine since 2009 
and at the limestone mine since 2014, the CSR-DPIM Continuous 
Award 2019 in the mining category which has been awarded 
continuously to EGAT since 2010, and the CSR-DPIM One Mine One 
Person Award 2019 which went to Ketsirin Paengsen, Chief of the 
Mine Environmental Management Department, Mae Moh Mine 
Planning and Management Division.

The annual DPIM awards are given to entrepreneurs or agencies 
which conduct their businesses in an environmentally friendly way 
while promoting participation in community development in their 
operating areas continuously.
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กฟผ. - โฮมโปร สงมอบของขวัญสิ้นป
จัดแคมเปญ “สุขใจผูให ประหยัดไฟผูรับ”
 การไฟฟาฝายผลติแหงประเทศไทย (กฟผ.) และบรษิทั โฮม โปรดกัส 
เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) (โฮมโปร) รวมกันจัดแคมเปญ “สุขใจผูให 
ประหยัดไฟผูรับ” เพื่อสงมอบของขวัญในนามของกระทรวงพลังงาน
และ กฟผ. แกประชาชน สงทายชวงส้ินปและสงตอเปนของขวัญ
ในชวงเทศกาลปใหม 2563 โดยเปดโอกาสใหประชาชนไดเลือกซื้อ
อุปกรณเบอร 5 ซึ่งมีการปรับรูปแบบฉลากใหม เปนฉลากประหยัด
ไฟฟาเบอร 5 ติดดาว และเริ่มวางจําหนายตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2562 
ที่ผานมา ในราคาพิเศษ เพื่อกระตุนใหเกิดการใชอุปกรณไฟฟาเบอร 5 
เพิ่มขึ้น อีกท้ังเปนการสงเสริมใหประชาชนใชไฟฟาอยางประหยัด และ
มีประสิทธิภาพ โดยคาดวาจะสามารถกระตุนใหเกิดการซื้ออุปกรณ
ไฟฟาเบอร 5 รวมกันไดไมนอยกวา 430,000 ชิ้น ซึ่งจะสงผลให
ประหยัดพลังงานไฟฟาประมาณ 78 ลานหนวยตอป หรือ 310 ลาน
บาทตอป และลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด 39,000 ตันตอป 
นอกจากนี้ สําหรับประชาชนที่ซื้ออุปกรณไฟฟาเบอร 5 ในแคมเปญนี้ 
ยังสามารถแจงความประสงคในการสงมอบอุปกรณไฟฟาเกาท่ีไมได
ใชงาน เพื่อนําไปตอยอดในการสรางประโยชนใหกับมูลนิธิยุวพัฒน และ
มูลนิธิกระจกเงา โดยไมมีคาใชจายในการขนสง อีกดวย
 ทั้งนี้ โปรโมชั่นจะมีไปจนถึง 31 ธันวาคม 2562 ที่ โฮมโปร 
และ The Power ทุกสาขาท่ัวประเทศ หรือชอปออนไลนไดที่
www.homepro.co.th ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 
Call Center 1284

The Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) and Home 

Product Centre Public Company Limited (HomePro) have joined hands to 

organize the campaign “Happiness for the Giver, Power Saving for the 

Receiver”, as a means of gifting to the people on behalf of the Ministry 

of Energy and EGAT, in celebration of the new year 2020. The campaign 

offers an opportunity to buy electrical appliances marked with Label 

Number  - that has been available since January 1, 2019 - for a special 

price. This is to stimulate an increased use of electrical appliances labeled 

Number 5, which will simultaneously encourage people to use electricity 

in a more economically effective and efcient manner. The campaign is 

also expected to stimulate increased sales of electrical appliances with 

Label Number 5 to reach at least 430,000 pieces, which will have a large 

impact on helping the country save electricity - with projected gures 

hitting around 78 million units per year, or 310 million baht per year. This 

will also help to reduce carbon dioxide emissions by up to 39,000 tons 

per year. In addition to these benets, those who purchase electrical 

equipment with Label Number 5 during the campaign can also submit 

requests to return their old electrical appliances, so that they can be used 

to support the Yuwaphat Foundation and the Mirror Foundation - all 

without any delivery fees. 

The special promotion will last until December 31, 2019 at all HomePro 

and The Power branches nationwide. You can also purchase the appliances 

online at www.homepro.co.th. For more information, please contact the 

Call Centre at 1284. 

EGAT - HOMEPRO DELIVERS 
SPECIAL GIFTS THIS YEAR-END
WITH THE CAMPAIGN 
“HAPPINESS FOR THE GIVER, 
POWER SAVING FOR THE RECEIVER”
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per year. In addition to these benets, those who purchase electrical 
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online at www.homepro.co.th. For more information, please contact the 

Call Centre at 1284. 

EGAT - HOMEPRO DELIVERS 
SPECIAL GIFTS THIS YEAR-END
WITH THE CAMPAIGN 
“HAPPINESS FOR THE GIVER, 
POWER SAVING FOR THE RECEIVER”
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EGAT TAKES PART IN 
THAI RED CROSS FAIR 2019

The Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) has 
participated in the Red Cross Fair, the annual charity event to raise 
funds for the Thai Red Cross Society.

EGAT took part in the 2019 edition of the fair under the theme of 
“Sai Tara of Nam Phra Tai,” or the stream of royal kindness, to fall in 
line with the Thai Red Cross Society’s main theme in honor of His 
Majesty the King.

The fair was held at Lumpini Park in Bangkok on November 15-24, 
in which many agencies from all sectors participated.

EGAT’s pavilion at the 2019 fair won a runner-up award in the 
category of government agencies and the private sector.

The pavilion was designed with natural materials, being 
environmentally friendly and comprising four zones.

Zone 1 housed a model of a watershed area from Vajiralongkorn 
Dam, complete with a golden water curtain and modern interactive 
multimedia walls.

Zone 2 was dedicated for 3D photography with Vajiralongkorn 
Dam along with an exhibition of photos from EGAT’s 50th anniversary 
photo contest.

Zone 3 came in a bamboo shaped tunnel for the Soi Dao prize 
draw featuring 50,000 lots.

Zone 4 featured products from communities around EGAT dams 
and power plants.

In addition, EGAT organized a daily “golden minute” auction of 
electrical appliances and electric bicycles with energy saving Label 
No.5, with proceeds after expense deduction going to the Thai Red 
Cross Society.
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The Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) is striving to drive the
King’s Philosophy, or Sart Praracha in Thai, towards the world’s sustainability goals at 
the national and local levels. The campaign focuses on areas surrounding seven EGAT dams 
named after the royal family and three power plants situated in the upstream, midstream 
and downstream locations. The mission calls for human and knowledge development that 
will lay the foundation for practice and expanding results.

  EGAT Magazine is honored to have Dr. Wiwat Salyakamthorn, former Deputy Minister 
of Agriculture and Cooperatives, and President of the Agri-Nature Foundation, to 
tell us about King Rama IX’s Philosophy and royal initiatives which he has served to implement 
for over 16 years and to joinly drive the King’s Philosophy in EGAT-operated areas.

อาจารยยักษเริ่มเลาวา หากจะกลาวถึงการ
พัฒนาท่ียั่งยืน และเปาหมายแหงการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : 
SDGs) ซึ่งที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ มีมติ
รับรองและถือเปนทิศทางการพัฒนาของโลก
ป 2016-2030 ไดรับการขานรับ และถูกนํามา
ขยายผลในฐานะประเทศไทยเป นหนึ่งใน
ประเทศสมาชิกองคการสหประชาชาติ (UN)
เชนเดียวกับท่ีนานาประเทศท่ัวโลกขับเคล่ือน
ผลักดันการพัฒนา เพ่ือขจัดความยากจน ลด
ปญหาความเหลื่อมลํ้า ยกระดับคุณภาพชีวิต
คนในชุมชน สังคม จนถึงระดับชาติ     

MOVING THE KING’S PHILOSPHY 
TOWARDS THE WORLD’S 
SUSTAINABILITY GOALS

  Dr. Wiwat, aka Ajarn Yak, started by 
saying that Thailand, as a member of the 
United Nations (UN), has like other UN 
member countries, has adopted the 
Sustainable Development Goals (SDGs) 
which the General Assembly has approved 
and taken as the development direction 
of the world for 2016-2030 to eliminate 
poverty, reduce inequality, enhance the 
quality of life of people in societies, 
communities and at the national level.

 For Thailand, the “sustainable 
development” doesn’t just happen only 
to comply with the UN guidelines as most 
Thais have been familiar with and aware 
of the term through projects based on royal 
initiatives projects of His Majesty King 
Bhumibol Adulyadej the Great.

 The late monarch had, over his 70 
years of reign, performed royal duties by 
focusing on making Thai people self-reliant.

การขับเคล่ือนสืบสาน
ศาสตรพ์ระราชาสู่เป้าหมาย 

ความยั่งยืนของโลก

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) เตรียมขับ
เคล่ือนสืบสานศาสตรพระราชาสู เปาหมายความยั่งยืน
ของโลก ทั้งในระดับประเทศ ระดับลุ มนํ้ า และระดับ
พื้นที่ ซึ่งมีพื้นที่ เปาหมายคือพื้นที่ โดยรอบ 7 เขื่อน
พระนาม และ 3 โรงไฟฟาที่อยูในพื้นที่ตนนํ้า กลางนํ้า และ
ปลายน้ํา โดยมุงเนนการพัฒนาคนและความรู เพื่อปู
พื้นฐานไปสูการปฏิบัติและขยายผล นับเปนโอกาสที่ดียิ่ง
ที่ กฟผ. ไดรับเกียรติจาก ดร.วิวัฒน  ศัลยกําธร หรือ
อาจารยยักษ อดีตรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ ประธานมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ  ซึ่งทาน
ไดทํางานสนองพระราชดําริในหลวงรัชกาลที่ 9 มาเปน
เวลากวา 16 ป ไดมาใหความกระจางชัดและรวมกันขับ
เคลื่อนสืบสานศาสตรพระราชาในพื้นที่ของ กฟผ.

    ในสวนของประเทศไทยน้ันกลาวไดวา “การ
พฒันาอยางยัง่ยนื” ไมไดเพิง่เกิดขึน้ เพยีงเพราะ
ดําเนินการตามแนวทางของสหประชาชาติ แต
คนไทยสวนใหญคุนหแูละรบัรูเกีย่วกบัการพฒันา
ที่ยั่งยืนผานโครงการตามแนวพระราชดําริ 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภมูพิล
อดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซ่ึงทรงปฏิบตัิ
พระราชกรณียกิจโดยเนนใหคนไทยอยูไดดวย
การพ่ึงตนเองมาตอเนื่องยาวนานตลอดระยะ
เวลา 70 ปแหงการครองราชย
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จากขอมูลของสํานักขาวกรองแหงชาติ ตาม
รายงานของ World Economic Forum ไดประเมนิ
วาโลกกําลังเผชิญกับความเส่ียง ไมวาจะเปนทาง
ดานเศรษฐกิจ ดานภูมิศาสตรการเมือง ดานสังคม 
ดานสิ่งแวดลอม และดานเทคโนโลยี โดยแนวโนม
ทีค่าดวาจะเกิดขึน้มากท่ีสดุพบวา สถานการณของ
สภาพภูมิอากาศที่ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นถูกยกให
เปนความเสี่ยงที่มีแนวโนมจะเกิดข้ึนไดมากท่ีสุด 
ตามมาดวยความลมเหลวจากการบรรเทาปญหา

คําเตือนจากสายพระเนตรอนั
กวา้งไกลของในหลวงรชักาลท่ี 9 
และนักวทิยาศาสตรร์ะดับโลก  

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate 
Change) และภัยพิบัติทางธรรมชาติ

วารสาร Proceedings of the National 
Academy of Sciences of the United States 
of America ป 2018 โดยนักวิทยาศาสตรระดับ
โลก 16 คน ยงัไดสรปุผลการศกึษาเปนคาํเตือนวา 
“เรากําลังผลักโลกใหไปสูสภาพทีไ่มอาจกลบัคืนมาได
ที่เรียกวา Hothouse Effect เปนหายนะท่ีเกิด
จากการทีอ่ณุหภมูโิลกรอนขึน้ถงึ 5 องศาเซลเซยีส
หรือมากกวาน้ัน โดยระดับน้ําทะเลจะสูงข้ึน
ถึง 200 ฟุต และเราอาจจะเขาใกล จุดที่ไมอาจ
กลับคืนมาได (Point of No Return) เร็วขึ้นกวาที่
คนสวนมากตระหนักหรือภายใน 10 ป” อยางไร

Warnings from the visionary
King Rama IX and world-
class scientists

The National Intelligence Agency, citing 
a report from the World Economic Forum, 
said the world is facing risks from economic, 
geopolitical, social, environmental and 
technological factors. What is most likely 
to occur is the intensifying weather 
condition, followed by failures in mitigating 
climate change and natural disasters.

The journal on the Proceedings of the 

ก็ตาม สิ่งตาง ๆ เหลานี้ เปนเร่ืองที่ในหลวงรัชกาล
ที่ 9 ทรงเตือนคนไทยมากอนหนานั้นเปนเวลากวา 
15 ปแลว

ดังนั้น เราจึงตองทําความเขาใจถึงสถานการณ
ในปจจุบันที่กําลังเปนไป และเตรียมพรอมที่จะ
รับมือ  ซึ่งหากมองที่ผลสําเร็จจากความเจริญ
กาวหนาเพียงอยางเดียวน้ัน จะไมสามารถสราง
ความยั่งยืนใหเกิดขึ้นได เพื่อไมใหเปนการทํา
เหมือนเดิมแลวไดผลเหมือนเดิม จึงตองมองหา
ทางออกใหมในการแกไขปญหา ซึ่งปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงทําไว
เปนแบบอยางนับเปนแนวทางในการอยู รอด
ทามกลางสถานการณเหลานี้ไดอยางแทจริง  

National Academy of Sciences of the United 
States of America 2018 reported that 16 
world-class scientists have drawn a 
conclusion in their studies with the 
following warnings;

“We are pushing the world into an 
irreversible condition known as the 
Hothouse Effect. It is a disaster caused by 
global warming with temperatures soaring 
by 5 degrees Celsius or more, and with sea 
levels rising by up to 200 feet. We may be 
close to the ‘point of no return’ faster than 
most people realize within 10 years.”

In fact, these are the things that King 
Rama IX had warned Thai people more than 
15 years ago. Therefore, we must understand 
the on-going situation and be prepared 
to cope with the changes. If we only focus 
on the success of progress, we will not be 
able to create sustainability. In order not 
to do the same thing and get the same 
result, we have to look for a new solution 
to solve the problem.

King Rama IX’s Philosophy of Sufciency 
Economy has become a model which truly 
ensures survival in difcult situations.
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ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เปนปรัชญาท่ีชีใ้หเหน็ถงึแนวการดํารงอยูและปฏิบตัตินของ
ประชาชนในทุกระดับ ตลอดจนเปนแนวทางในการพัฒนาและบริหารประเทศใหดําเนินไปใน
ทางสายกลาง โดยเฉพาะในการพัฒนาเศรษฐกิจเพือ่ใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวตัน สวนความ
พอเพยีง หมายถงึ ความพอประมาณ ความมเีหตผุล รวมถงึความจาํเปนท่ีตองมีระบบภูมคิุมกนั
ในตัวที่ดีพอสมควรตอการกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงท้ังภายในภายนอก ทั้งน้ี 
จะตองอาศัยความรอบรู ความรอบคอบ และความระมัดระวังอยางยิ่งในการนําวิชาการตาง ๆ 
มาใชในการวางแผนและการดําเนนิการ ทกุขัน้ตอน และขณะเดียวกนัจะตองเสริมสรางพืน้ฐาน
จิตใจของคนในชาติใหมีสํานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตยสุจริต และใหมีความรอบรูที่เหมาะสม 
ดําเนินชีวิตดวยความอดทน ความเพียร มีสติปญญา และความรอบคอบ เพื่อใหสมดุลและเปน
พื้นฐานที่พรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวาง ทั้งดานวัตถุ สังคม 
สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี 

ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง จะนาํพาใหเราทุกคนมีความพอดี ไมประมาท เปนภูมคิุมกนัใน
การดําเนินชีวิต และเปนรากฐานที่แข็งแกรงมั่นคง นอกจากนี้ ยังสามารถตอยอดพัฒนานําไป
ใชในวงกวางขึ้นได เพื่อทําใหสังคมเกิดการเรียนรู เกิดการแบงปนซึ่งกันและกัน รวมถึงนําไปสู
การพฒันาประเทศชาตใิหมคีวามยัง่ยนื หากสามารถเขาใจความเปนมาและความหมายในหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดดีแลว ยอมนําไปสูการปฏิบัติไดอยางไมยาก

From Suffi ciency Economy 
to the King’s Philosophy

 The Sufciency Economy is a philosophy 
that points to the existence and behavior 
for all walks of life, serving as guidelines for 
national development and administration 
to proceed in the middle path and have 
the economic development keeping pace 
with globalization. Sufciency means 
moderation, reasoning, as well as the need 
to have a reasonably strong immune system 
against any effects of internal or external 
changes.

That requires knowledge, prudence, 
and utmost carefulness in applying various 
academic matters for planning and 
implementation at all stages.

  At the same time, it needs to strengthen 
the psychological foundation in the minds 
of people to have a sense of morality, 
honesty and appropriate knowledge 
to live life with patience, perseverance, 
wisdom and prudence for good balance, 
as a foundation to cope with rapid and 
extensive changes in material, society, 
environment and culture from the outside 
world as well.

The concept of Sufciency Economy 
will lead us all to be just moderately right, 
not negligent, immune to life hazards, and 
to have a strong and stable foundation.

 In addition, it can be further developed 
and used in a larger scale to bring about a 
learning and sharing society as well 
as contributing to sustainable development 
of the nation. If we truly understand the 
history and meaning of the philosophy of 
sufciency economy, it will not be hard to 
put it into practice.

ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สู่ศาสตรพ์ระราชา

ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง จะนําพาให้เราทุกคน
มีความพอดี ไม่ประมาท เป็นภูมิคุ้มกันในการ
ดําเนินชวีติ และเป็นรากฐานท่ีแข็งแกรง่มั่นคง 
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ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เปนปรัชญาท่ีชีใ้หเหน็ถงึแนวการดํารงอยูและปฏิบตัตินของ
ประชาชนในทุกระดับ ตลอดจนเปนแนวทางในการพัฒนาและบริหารประเทศใหดําเนินไปใน
ทางสายกลาง โดยเฉพาะในการพัฒนาเศรษฐกิจเพือ่ใหกาวทนัตอโลกยคุโลกาภวิตัน สวนความ
พอเพยีง หมายถึง ความพอประมาณ ความมเีหตุผล รวมถงึความจาํเปนทีต่องมรีะบบภมูคิุมกัน
ในตัวที่ดีพอสมควรตอการกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปล่ียนแปลงทั้งภายในภายนอก ทั้งนี้ 
จะตองอาศัยความรอบรู ความรอบคอบ และความระมัดระวังอยางยิ่งในการนําวิชาการตาง ๆ 
มาใชในการวางแผนและการดําเนินการ ทกุขัน้ตอน และขณะเดียวกนัจะตองเสริมสรางพืน้ฐาน
จิตใจของคนในชาติใหมีสํานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตยสุจริต และใหมีความรอบรูที่เหมาะสม 
ดําเนินชีวิตดวยความอดทน ความเพียร มีสติปญญา และความรอบคอบ เพื่อใหสมดุลและเปน
พื้นฐานที่พรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวาง ทั้งดานวัตถุ สังคม 
สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี 

ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง จะนําพาใหเราทกุคนมคีวามพอดี ไมประมาท เปนภมูคิุมกนัใน
การดําเนินชีวิต และเปนรากฐานที่แข็งแกรงมั่นคง นอกจากนี้ ยังสามารถตอยอดพัฒนานําไป
ใชในวงกวางขึ้นได เพื่อทําใหสังคมเกิดการเรียนรู เกิดการแบงปนซึ่งกันและกัน รวมถึงนําไปสู
การพฒันาประเทศชาตใิหมคีวามยัง่ยนื หากสามารถเขาใจความเปนมาและความหมายในหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดดีแลว ยอมนําไปสูการปฏิบัติไดอยางไมยาก

From Suffi ciency Economy 
to the King’s Philosophy

 The Sufciency Economy is a philosophy 
that points to the existence and behavior 
for all walks of life, serving as guidelines for 
national development and administration 
to proceed in the middle path and have 
the economic development keeping pace 
with globalization. Sufciency means 
moderation, reasoning, as well as the need 
to have a reasonably strong immune system 
against any effects of internal or external 
changes.

That requires knowledge, prudence, 
and utmost carefulness in applying various 
academic matters for planning and 
implementation at all stages.

  At the same time, it needs to strengthen 
the psychological foundation in the minds 
of people to have a sense of morality, 
honesty and appropriate knowledge 
to live life with patience, perseverance, 
wisdom and prudence for good balance, 
as a foundation to cope with rapid and 
extensive changes in material, society, 
environment and culture from the outside 
world as well.

The concept of Sufciency Economy 
will lead us all to be just moderately right, 
not negligent, immune to life hazards, and 
to have a strong and stable foundation.

 In addition, it can be further developed 
and used in a larger scale to bring about a 
learning and sharing society as well 
as contributing to sustainable development 
of the nation. If we truly understand the 
history and meaning of the philosophy of 
sufciency economy, it will not be hard to 
put it into practice.

ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สู่ศาสตรพ์ระราชา

ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง จะนําพาใหเ้ราทุกคน
มีความพอดี ไม่ประมาท เป็นภูมิคุ้มกันในการ
ดําเนินชวีติ และเป็นรากฐานท่ีแข็งแกรง่มั่นคง 
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มีการบริหารแบบคนจน 
ดงัพระราชดาํรสัของพระบาทสมเดจ็พระบรมชน 

กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร  ในหลวงรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา วันที่ 4 ธันวาคม 2534 ณ ศาลา

ดุสิดาลัย ตอนหนึ่งวา  “...ถาเรามีการปกครองแบบคนจน แบบที่ไมติดกับ
ตํารามากเกินไป ทําอยางมีสามัคคีนี่แหละ มีเมตตากัน ก็จะอยูไดตลอดไป 
ไมเหมือนคนท่ีทําตามวิชาการ แลววิชาการน้ันเราก็ดูตําราแลวพลิกไปถึง
หนาสุดทาย ในหนาสุดทายเขาบอกวา ‘อนาคตยังมี’ แตไมบอกวาเปน
อยางไร เวลาปดเลมแลวมันก็ปดตํารา ปดตําราแลวไมรูจะทําอะไร ลงทาย
ก็ตองเปดหนาแรกใหม เปดหนาแรกก็เริ่มตนใหม ‘ถอยหลังเขาคลอง’ 
แตถาเราใชตําราแบบที่เราอะลุมอลวยกัน ตํารานั้นไมจบ...”

ดังนั้น อาจารยยักษหมายความวาการดําเนินงานในแตละพื้นที่ จะตอง
สรางตําราหรือคูมือขึ้นมาเอง เชน กรณี 10 โครงการตัวอยางท่ี กฟผ. 
จะดําเนินงาน ทุกโครงการก็จะตองจัดทําตําราหรือคูมือขึ้นมาใหเหมาะสม
กับภูมิศาสตร ความเชื่อ สังคม และวัฒนธรรมของพื้นที่ทั้ง 10 แหงนั้น

The poor man style management as His Majesty the Late 
King revealed in his speech on December 4, 1991, at Dusidalai 
Pavilion, to mark his birthday. His unofcial translation is as 
follows:

“...If we have poor man style governance, not sticking too 
much on textbooks, but in a way geared towards unity and 
compassion which is long lasting. Unlike people who follow the 
textbooks and then turn to the last page and end up saying 
‘there is a future’ which doesn’t really mean anything.

“So when you close the textbooks and still don’t know what 
to do, one would eventually open the rst page and start
all over again in a ‘retrograde’ manner. But if we follow the 
textbooks in a way that we compromise each other, then that 
book doesn’t nish...”

What Ajarn Yak really means is any undertakings in areas 
require creating textbooks or manuals tailored for each specic 
operation.

This is seen in the 10 projects which EGAT has implemented 
with textbooks or manuals that are suitable for the geography, 
beliefs, society, and culture for each specic undertaking.

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

การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ต้องเป็นไปตามขั้นตอน 

การพัฒนาหรือการแปลงปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสูการ
ปฏิบัติอยางเปนขั้นเปนตอนน้ัน สิ่งที่จะตองทราบและทําความเขาใจให
ถองแทมี 5 เรื่องดวยกัน คือ

มีวิธีการปฏิบัติอยางเปนข้ันตอน ซึ่งจะตอง
สรางพื้นฐาน คือ ความพอมี พอกิน พอใช ของ
ประชาชนสวนใหญเปนเบื้องตนกอน 
โดยใชวิธีการและอุปกรณที่ประหยัดแตถูกตองตาม  
หลักวิชา และเม่ือไดพื้นฐานท่ีมั่นคงพรอมพอควร

และปฏิบตัไิดแลว จงึคอยสรางคอยเสริมความเจริญและฐานะทางเศรษฐกิจ
ขั้นที่สูงข้ึนในลําดับตอไป หรือกาวสูเศรษฐกิจพอเพียงขั้นกาวหนา คือ 
พอเพียง แบงปน และแขงขันได นั่นเอง

The step-by-step practical procedures which initially require 
forming a basis of the sufciency in living for the majority of the 
people by using methods and equipment that are economical 
but technically correct. Once a solid groundwork is completed, 
one can move to gradually build up the progress by taking next 
steps towards the advance Sufciency Economy – being sufcient, 
sharing and being competitive.
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ความหมายและความสําคญัของปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

The meaning and importance of the 
philosophy of Sufciency economy.

ทฤษฎีใหมจํานวนกวา 40 ทฤษฎี  ทั้งทาง
ดานการจัดการดิน นํ้า ปาไม และคน มีอะไรบาง

Over 40 “new theor ies” in the 
management of soil, water, forests and 
people.

เทคนิคหรอืนวตักรรม ทีส่ามารถถอดบทเรียน
ไดมากกวา 47,000 บทเรยีน จากโครงการในพระ
ราชดําริ 4,741 โครงการ 

47,000 lessons from 4,741 projects 
under royal initiative projects in the forms 
of techniques or innovation.

Step-by-step approach for implementing
Suffi ciency Economy

 The development or the transformation of the Sufciency 
Economy philosophy requires a step-by-step approach with 
a profound understanding of ve pillars.
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หลักการขับเคลื่อนสืบสานศาสตรพระราชาใหยั่งยืน ซึง่เปนการพฒันาทีม่ี
ประชาชนเปนแกนกลาง และภาคอีืน่ ๆ รวมบูรณาการเพื่อเสริมกลไกเดิมของ
ภาครัฐที่มีอยู เปนการขับเคลื่อนในพื้นที่ 3 ระดับ เปนอยางนอย คือ ระดับ
ชุมชนหรือลุมนํ้า ระดับจังหวัดหรือภูมิภาค และระดับชาติ ภายใตการมี
สวนรวมของ 5 กลไก ที่จะชวยหนุนเสริมงานขับเคลื่อนสืบสานศาสตร
พระราชา ประกอบดวย กลไกการประสานงานภาคีเครือขาย กลไกแผนงาน
และยุทธศาสตรเชิงบูรณาการ กลไกการติดตามและประเมินผล กลไก
การจัดการความรู อนัเปนองคความรูทีไ่ดจากการปฏิบตัทิีต่องนํามาจดัทาํเปน
ตําราหรือคู มือเฉพาะในแตละพ้ืนที่  และกลไกการสื่อสารสังคมใหรับรู  
รวมดวย การบูรณาการของ 7 ภาคี คือ ภาครัฐที่ใหการสนับสนุนดาน
งบประมาณ กฎหมาย รวมถึงเครื่องมือตาง ๆ ภาควิชาการและสถาบัน
การศึกษา ภาคศาสนา ภาคประชาชน ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และ
ภาคสื่อมวลชน

“3 Levels, 5 Mechanisms, 7 Parties” 
- drivers of the King’s Philosophy

  The principles driving the King’s Philosophy sustainably, which 
are to put people at the core with other parties participating to 
reinforce the existing state mechanisms, are implemented in the 
areas of at least – community level or in the river basins, the 
provincial or regional level, and national level. There are ve 
mechanisms that drive the King’s Philosophy, consisting of 
coordination mechanisms for partnership network; mechanisms 
for planning and integrated strategies; monitoring and evaluation 
mechanism; knowledge management mechanism which turns 
knowledge gained from the practice into specic textbook or 
manual in each area; and social communication mechanisms.

 The seven sectors which support the driving are government, 
academic and educational institutions, religion, public sector, private 
sector, civil society and the media. The government sector needs 
to provide support in the forms of budgets, laws and tools as well.

‘3 ระดับ 5 กลไก 7 ภาคี’ กญุแจสําคัญของการ
ขับเคล่ือนสืบสานศาสตรพ์ระราชา

ระบบ 3-5-7 นี้ จะชวยหนุนเสริมใหการขับเคลื่อนสบืสานศาสตรพระ
ราชาบรรลเุปาหมายความยัง่ยนืของโลก หรอื Sustainable Development 
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This 3-5-7 system will help achieve the Late King’s Philosophy 
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และน่ีเองคือเปาหมายท่ีจะสรางความย่ังยืนใหเกิดขึ้นในโลกใหได 
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But why were the EGAT areas picked to carry out the King’s 
Philosophy? The answer is if we assume Thailand is a human 
body, EGAT is the nervous system transfering energy throughout 
the body or country. If the nervous system breaks down, the 
body or country cannot move forward. Therefore, it is absolutely 
necessary to strengthen the country’s nervous system to ensure 
energy security. Furthermore, with EGAT’s capability, personnel 
potential and various tools, if these are utilized correctly and 
seriously, then these EGAT areas could well become models for 
global sustainability in less than three years.

And this is the goal to create sustainability in the 
world by starting with Thailand, propelled by the King’s 
Philosophy.
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วิ่งใหญสมกับ 50 ป กฟผ.
ตอนนี้กระแสงานว่ิงมาราธอนของเหลาคนรักสุขภาพ
กาํลงัมาแรง การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 
จึงขอตามติดกระแสฮิตดวยการจัดงานวิ่งฮาลฟ 
มาราธอน เรียกไดวาอยางยิ่งใหญ เพ่ือเปนการ
เฉลิมฉลอง ในวาระครบรอบ 50 ป ของการสถาปนา 
กฟผ. ภายใตชื่องาน “50 ป กฟผ. ฮาลฟมาราธอน” 
หรือ EGAT 50th Half Marathon 2019 ขึ้นใน
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 ณ สํานักงานใหญ กฟผ. 
บางกรวย จังหวัดนนทบุรี โดยมีนักวิ่งกวา 4,500 คน
เขารวมงานอยางคกึคกั ซึง่นอกจากจะไดสขุภาพทีด่แีลว 
ยังไดรวมทําบุญอีกดวย เนื่องจาก กฟผ. จะสงมอบ
รายไดทั้งหมดโดยไมหักคาใชจ ายเพ่ือนําไปจัดซื้อ
อปุกรณทางการแพทยมอบใหกบัโรงพยาบาลขนาดเลก็
ที่ขาดแคลน จํานวน 7 โรงพยาบาลในพื้นที่ 5 จังหวัด
รอบเขตเข่ือนและโรงไฟฟาของ กฟผ. ไดแก โรงพยาบาล 
บานตาขุน จังหวัดสุราษฎรธานี โรงพยาบาลสามเงา 
จังหวัดตาก โรงพยาบาลบันนังสตา จังหวัดยะลา 
โรงพยาบาลทาปลา และโรงพยาบาลนํ้าปาด จังหวัด
อุตรดิตถ โรงพยาบาลทากระดาน และโรงพยาบาล
ทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

EGAT 50TH 
HALF MARATHON 2019 
EGAT RUNS TO CELEBRATE 50 YEARS

There is a rising popularity in marathon running, especially amongst 
the health-conscious. Recognising this, the Electricity Generating 
Authority of Thailand (EGAT) hopped on board the widespread 
trend by hosting a special half marathon to celebrate its 50th 

anniversary. Dubbed the “EGAT 50th Half Marathon,” the event 
took place on November 17 at the EGAT Headquarters, in Bang 
Kruai district, Nonthaburi province. Over 4,500 runners participated 
in the event, where they not only got the chance to improve their 
health, but also the opportunity to make merit, as EGAT dedicated 
all proceeds towards purchasing medical equipment for 7 small-scale 
hospitals in 5 different provinces surrounding EGAT’s dams and 
power plants. Hospitals that received the equipment include Tha 
Krahdan Hospital in Kanchanaburi, Ban Ta Khun Hospital in Surat 
Thani, Sam Ngao Hospital in Tak, Bannang Sata Hospital in Yala, 
Tha Pla Hospital and Nam Pat Hospital in Uttaradit, and Thong 
Pha Phum Hospital in Kanchanaburi. 

EGAT 50th

Half Marathon 2019
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 งานน้ีบอกเลยวาไมธรรมดา ไมวาจะเปนเสนทางวิ่ง ซุมอาหาร และ
ยังมีศิลปนดารามารวมงานอยาง พี่ตูน บอดี้สแลม และพี่กอย รัชวิน 
เรียกวา กฟผ. จัดยิ่งใหญ สมกับที่ครบรอบ 50 ปเลยทีเดียว สรางความ
ประทับใจใหกับนักวิ่งท้ังรุนใหญและรุนเล็กรวมถึงรุนเล็กมากที่ตางก็พากัน
มาฟต ตื่นเชามาสัมผัสชีวิตบนรองเทาผาใบกับเสนทางการว่ิง 3 ระยะ 
ทั้ง 21 กิโลเมตร (กม.) 10 กม. และ 5 กม. แมงานนี้เริ่มปลอยตัวเร็วตั้งแต
ทองฟายังไมสวาง ประมาณ 03.30 น. แตโชคดีที่อากาศในชวงเวลานั้นไป
จนถึงรุงเชาคอนขางเย็นสบาย และยังไดเห็นวิวจากบนสะพานพระราม 7
ตอนพระอาทิตยขึน้ซึง่สวยหยดจนหลายคนตองแอบหยดุถายรปูกนัเลยทเีดยีว 
 เมื่อปลอยตัวนักวิ่งเปนที่เรียบรอยแลว จึงไมรอชารีบมาต้ังตารอยัง
เสนชัยเพ่ือพูดคุยกับนักวิ่งระยะ 21 กม. ซึ่งเปนระยะท่ีจัดขึ้นเปนพิเศษ
ในวาระครบรอบ 50 ป กฟผ. ถึงความรูสึกที่ไดมาวิ่งในงานดังกลาว
 นายพฤทธา พฤกษเมธาพันธ ผูปฏิบัติงานของ กฟผ. หนึ่งในนักวิ่งระยะ 
21 กม. ซึ่งเขาเสนชัยโดยใชเวลาวิ่งเพียง 1 ชั่วโมง 26 นาที กลาววา ปกติ
นั้นชอบออกกําลังกายโดยการว่ิงเปนประจําอยูแลว พอทราบวา กฟผ. 
จัดงานนี้ อีกทั้งเงินจากการสมัครยังไดรวมเปนสวนหนึ่งของการสมทบทุนให
โรงพยาบาลที่ขาดแคลน จึงอยากจะมีสวนรวมในการวิ่งครั้งนี้สักครั้ง
ในชีวิต และดีใจท่ีไดเปนสวนหน่ึงในกิจกรรมท่ี กฟผ. จัดขึ้นในโอกาส
ครบรอบ 50 ป ขออวยพรให กฟผ. ยืนหยัดอยูคูคนไทยตลอดไป

Safe to say that the event completely deed 
expectations, from the unusual routing to the food 
kiosks - it was even attended by famed celebrities, 
including runner-slash-superstar Toon Bodyslam, as 
well as Koi Ratchawin. Undoubtedly a tting 
celebration for EGAT’s 50th anniversary, the half 
marathon also sparked pride amongst runners - both 
seasoned marathon goers, and those from the younger 
generation. Participants rose in the morning to 
experience a “running shoes” kind of life via 3 running 
routes - 21 km, 10 km, and 5 km. While the event 
began before the sun was up - with runners setting 
off from around 3:30 AM - the early start was not off-
putting, as the weather at that time was exceptionally 
breezy and enjoyable. On top of experiencing cool 
outdoor weather in Bangkok, runners also got 
unparalleled views of the sunrise from Rama VII bridge 
- a sight so beautiful, many simply had to stop for a 
quick photo.

Once the runners had been released to begin the 
marathon, we did not hesitate to head to the nish 
line to speak to those who had completed the 21 km 
trail, which had been specially organised for EGAT’s 
50th anniversary. There, runners shared how they felt 
about being a part of the event.

According to Prutta Prugsametapan - one of 
EGAT’s team members who completed the 21 km 
race in just 1 hour and 26 minutes - he would typically 
exercise by running regularly. Once he found out that 
EGAT was organising such an event, with proceeds 
going towards supporting hospitals that lacked funding, 
he was eager to participate in such a run for at least 
once in his lifetime. He shares that he was happy to 
have been a part of commemorating EGAT’s 50th 

anniversary, and wishes EGAT the best in continuing 
to stand strong to support the people of Thailand for 
many more years to come.

The strongest female runner to cross the nish 
line was Samaporn Malailek, who ranked 4th in the 
30-39 year old female category. As someone who 
loves running, she applied to participate in various 
trails, and even managed to complete the trail in just 
1 hour and 56 minutes. She tells us that she was very 
interested when she found out about this event by 
EGAT - the fact that the half marathon was taking place 
so close to her home made it even easier for her to 
decide to participate without much hesitation, and 
she came fully prepared to take part in the run. She 
tells us that the route of the run was really unique 
and unlike any other she’d ever been on before, and 
even included a part where runners had to run up a 
parking lot, which made it a rather interesting and new 
experience for her. It was also very tiring, but overall 
she found the event very satisfying and fun. She wishes 
EGAT all the best for its 50th anniversary, and hopes 
that EGAT will continue to sustain this kind of work 
for the public for a long time, generating electricity 
for the nation. If EGAT were to host another similar 
marathon event, she insists that she will most 
denitely take part.
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 ดานนางสาวสมาภรณ มาลัยเล็ก นักวิ่งหญิงแกรงที่เขาเสนชัย
เปนอันดับที่ 4 รุน 30 - 39 ปหญิง ผูชื่นชอบการวิ่ง และลงสมัครวิ่ง
มาแลวหลายสนาม แถมยังเขาเสนชัยดวยเวลาเพียง 1 ชั่วโมง 56 
นาที กลาววา เมื่อเห็นวา กฟผ. จัดงาน ก็รูสึกวานาสนใจมาก อีกทั้ง
อยู ใกลบาน จึงลงสมัครอยางไมลังเล และไมลืมที่จะเตรียมตัว
ซักซอมรางกายมาพอสมควร รูสึกเปนเสนทางวิ่งที่แปลกใหมไมเคย
วิ่งเสนทางนี้มากอน อีกทั้งยังมีการวิ่งขึ้นอาคารจอดรถ ซึ่งถือเปน
ประสบการณใหมที่ไมเคยมีมากอน แถมยังเหน่ือยมาก แตโดยรวม
แลวงานน้ีนาประทับใจและรูสึกสนุกมาก สําหรับในวาระท่ี กฟผ. 
ครบรอบ 50 ป ก็ขออวยพรให กฟผ. ดําเนินงานแบบนี้ตอไปอยาง
ยั่งยืน ผลิตไฟฟาใหประเทศไทยตอไปเรื่อย ๆ และหากมีงานวิ่งก็
อยากจะมาวิ่งกับ กฟผ. อีกในปตอ ๆ ไป
 นับไดวาเต็มอิ่มจริง ๆ กับการวิ่งในครั้งนี้ แตงานใหญอยางนี้
จะหมดเพียงเทานี้ไดอยางไร หากไมพูดถึงซุ มอาหารคงจะไมได 
เพราะถือเปนธรรมเนียมไปแลววาในงานวิ่งก็ตองมีอาหารเด็ด ๆ 
เปนของคูกนั ซึง่งานนี ้กฟผ. รกัษโลกมาก มาในคอนเซปต EGAT Zero 
Waste โดย กฟผ. ไดจัดเต็มอิ่มไปเลยกับขาวกลองไขเจียว
ซิกเนเจอรของงาน กฟผ. ที่เตรียมกันมาหลากหลายแบบใหไดเลือก
อาทิ ขาวไขเจียวฟู ขาวไขเจียวเห็ด 3 อยาง ขาวไขเจียวหมูหมาลา
และอีกมากมาย ใสลงบนภาชนะท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมและ
ยอยสลายงายอยางกระทงใบตอง นอกจากน้ียงัไดสรางความประทับใจ
ใหแกนักว่ิงทุกคน เพราะเมื่อเขาเสนชัยนอกจากไดเหรียญรางวัล
สวย ๆ แลว ยังไดรับการแจกชอนสแตนเลสสําหรับกินอาหาร และ
นํากลับบานไปเปนที่ระลึก ซึ่งภายในงานยังใชแกวน้ํากระดาษและ
มีการแยกขยะถึง 4 ประเภทตามคอนเซปต Zero Waste กันไป
เลยจริง ๆ 
 ปดงานดวยมินิคอนเสิรตจากนอง ๆ BNK48 ที่พกความ
นารักสดใสมาสรางความสุขเปนของแถมกลับบานกันไป ถือไดวา
เปนงานวิ่งท่ีสงเสริมการรักสุขภาพและการรักษโลก เต็มอิ่มดวย
ความสนุก อิ่มสุขกับการทําบุญไปพรอมกัน

นางสาวสมาภรณ มาลัยเล็ก
Samaporn Malailek

นายพฤทธา พฤกษเมธาพันธ
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The event was denitely a jam-packed affair, but with 
such a big event, of course we cannot forget to mention the 
food kiosks present. With good food booths considered almost 
a customary element of any good running event, EGAT decided 
to take on a conscientious, save-the-world approach to food, 
with the EGAT Zero Waste concept. The result? An array of 
delicious signature dishes, including the likes of uffy omelette 
on raspberry rice, omelettes prepared with three different 
kinds of mushrooms, omelettes with pork and mala chilli, 
along with much more. These dishes were served in 
environmentally-friendly banana leaf krathongs. What was 
even more impressive to participants in the event was that 
each runner who crossed the nish line was rewarded not 
only with a medal, but with a set of stainless steel cutlery 
which they could use to enjoy their food, and later take home 
as souvenirs. All the cups used within the event were made 
of paper, and garbage was recycled into four different 
categories, taking the Zero Waste concept very much to heart.

The event ended with a grand nale, in the form of a 
special mini concert from the national sensation BNK48, who 
brought a spark of cute, bright positivity to the affair. In a way, 
the half marathon can be considered a running event that 
not only promoted health, but also love, happiness, and 
environmental conservation. Runners got to enjoy a morning 
of fun, wellbeing, with also a touch of do-good through merit 
making.

Finally, we end off with words from EGAT Governor, Viboon 
Rerksirathai who passed on some personal wisdom to the Thai 
public on the occasion of EGAT’s 50th anniversary. In his words, 
“EGAT would like to thank the people of Thailand, who have 
stood side by side with us for over half a century. Throughout 
the years, EGAT has been responsible for generating electricity 
for the happiness of the Thai people, and we will continue 
to care for the society, the community, and the environment, 
for many more years to come.”

 สุดทายนี้ขอสงทายงานดวยคําพูดของนายวิบูลย ฤกษศิระทัย ผูวาการ กฟผ. ที่ฝากถึงคนไทยทุกคนในโอกาสครบรอบ 50 ป 
“กฟผ. ขอขอบคุณคนไทยที่อยูเคียงขางกันมาตลอดกวาครึ่งศตวรรษ กฟผ. จะทําหนาที่ผลิตไฟฟาเพื่อความสุขของคนไทย ตลอดจน
ดูแลสังคม ชุมชนและสิ่งแวดลอมใหดีตลอดไป”
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แหลงเรียนรู
พลังงานสะอาด
และยั่งยืน
 ศูนยการเรียนรู  การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ .) 
สํานักงานกลาง ซึ่งตั้งอยูเชิงสะพานพระราม 7 ในพื้นที่ของสํานักงาน
กลาง กฟผ. จังหวัดนนทบุรี นั้น นับไดวาเปนศูนยการเรียนรู ดาน
พลังงานที่ครบเครื่องและทันสมัยที่สุดแหงหนึ่งในประเทศไทย และที่ผานมา
ไดตอนรับเยาวชน รวมไปถึงประชาชนทั่วไปที่สนใจเขาชมมาอยางเนือง
แนนโดยตลอดนับตั้งแตเปดใหบริการ

 วันนี้ กฟผ. มีแนวคิดที่จะพัฒนาศูนยการเรียนรู กฟผ. สํานักงานกลาง ใหกลายเปน 
EGAT Energy Excellence Center  ที่สามารถบริหารจัดการพลังงานไฟฟาไดในพื้นที่ของ
ตัวเอง โดยจะยกระดับศูนยการเรียนรูแหงนี้ ใหเปนศูนยการเรียนรูที่ครบเครื่องยิ่งขึ้นไปอีก

EGAT ENERGY EXCELLENCE CENTER

Standing prominently at the foot of Rama VII Bridge in the compound of the Electricity 
Generating Authority of Thailand (EGAT)’s headquarters in Nonthaburi is the EGAT Learning 
Center.

The center is billed as one of the most comprehensive and modern energy learning 
centers in Thailand.

A complete source for clean and sustainable energy learning
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 ศูนยการเรียนรู กฟผ. สํานักงานกลาง เปนพื้นที่ซึ่งเปดใหประชาชนทั่วไป
ไดเขามาเรียนรูความเปนมาของตนกําเนิดไฟฟาของโลก ตนกําเนิดไฟฟาในไทย 
วิวัฒนาการของการผลิตพลังงานไฟฟา การนํามาใชงาน ตลอดจนเทคโนโลยีการผลิต
ไฟฟา และเทคโนโลยีในปจจุบันที่มีรากฐานการพัฒนามาจากพลังงานไฟฟา ซึ่งถือวา
ใหความรูไดครบถวนทั้งกระบวนการผลิตไฟฟา 
 สําหรับรูปแบบของ EGAT Energy Excellence Center นั้น จะมีพื้นที่
การเรียนรูในเรื่องการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนชนิดตาง ๆ (Renewable 
Energy Sources : RES) โดยมีการนําระบบโครงขายไฟฟาอัจฉริยะมาใช  (Microgrid) 
มีระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System : ESS) และควบคุมดวยระบบ
บริหารจัดการการใชพลังงานภายในพื้นที่ (Micro Energy Management 
System : Micro EMS) เรียกไดวาสามารถเรียนรูกระบวนการทํางานของระบบผลิต
ไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนไดจากของจริงเลยทีเดียว

EGAT now has a concept to transform the center into the EGAT Energy Excellence 
Center with a self-contained electrical power management system to offer even more 
comprehensive energy learning in a wider spectrum.

The EGAT Learning Center at EGAT headquarters is open to the general public to 
learn about the origin of the world’s electricity sources, the birth of electricity in 
Thailand, the evolution of electricity production, applications, technology for electricity 
generation along with current technology that has the foundation from electrical 
energy development, which is a complete knowledge of the electricity production process.

The future EGAT Energy Excellence Center will envision a learning zone for 
electricity production from various Renewable Energy Sources (RES) with the 
introduction of a smart Microgrid system, Energy Storage System (ESS) and Micro 
Energy Management System (Micro EMS) - a place where people can learn about the 
process of electricity generation from renewable energy in its entirety. 
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 จากแนวความคิดมาสูการพัฒนาใหเกิดขึ้นจริง กฟผ. ไดรวมมือ
กับบริษัท Enapter ผูดําเนินโครงการบานผีเส้ือ ที่จังหวัดเชียงใหม 
ซึง่มีความเชีย่วชาญดานการพฒันาเทคโนโลยีกกัเกบ็พลงังานในรูปแบบ
ไฮโดรเจน เพื่อรวมกันพัฒนาระบบโครงขายไฟฟาอัจฉริยะในพื้นท่ี
ศนูยการเรยีนรู กฟผ. สาํนักงานกลาง โดยจะมกีารศึกษาเทคโนโลยี
ระบบกักเก็บพลังงานจากพลังงานแสงอาทิตยในรูปแบบไฮโดรเจน 
เพื่อนํามาประยุกตใชในการเพิ่มประสิทธิภาพใหกับระบบสมารทกริด
และไมโครกริดภายใตโครงการ Sandbox “EGAT Energy Excellence
Center (EGAT-EEC)” ของ กฟผ. ดวยการนําเทคโนโลยีระบบผลิต
ไฟฟาประเภทแสงอาทิตย และเคร่ืองยนตกาซ ผสมผสานรวมกับ 
Inverter Model ซึ่งมีระบบกักเก็บไฮโดรเจนมาเชื่อมตอกันไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
  ทั้งนี้ จากขอมูลศูนยการเรียนรูฯ มีความตองการใชพลังงานไฟฟา
สูงสุดอยูที่ 350 kW ในระหวางเวลา 10.00 – 16.00 น. ซึ่งเปน
ระยะเวลาเปดดําเนินการ จึงมีแนวคิดท่ีจะผสมผสานการผลิตไฟฟา

จากพลงังานหมุนเวยีนในลักษณะตาง ๆ เพื่อผลิตไฟฟาใชภายในพื้นที่
ใหไดอยางเพียงพอ โดยจะนําระบบการผลิตพลังงานไฟฟาในแบบ
ตาง ๆ มาติดตัง้ไวโดยรอบพื้นที่อาคาร มีสวนประกอบตาง ๆ ดังนี้ 
 แผงโซลารเซลล หรือ Solar PV จะติดตั้งบนดาดฟาของอาคาร
ศนูยการเรยีนรูฯ และตดิตัง้บนหลังคาของพื้นที่จอดรถทั้งหมด โดย
คาดวาจะดําเนินการติดตั้งแผงโซลารเซลลขนาด 500 kW เพื่อรับ
พลังงานแสงอาทิตยมาผลิตไฟฟา
 Gas Engine เครื่องกําเนิดพลังงานไฟฟาที่สามารถเดินเครื่อง
ไดจากเชื้อเพลิงหลายชนิดทั้งกาซ และไฮโดรเจน ซึ่งจะติดตั้งในพื้นที่
รอบอาคารศูนยการเรียนรู ฯ โดยจะนําเชื้อเพลิงจากในพ้ืนที่ศูนย
การเรียนรูฯ มาผลิตไฟฟาไดแก การผลิตไฟฟาจากไฮโดรเจน ซึ่ง
ประกอบดวย Electrolyser ทําหนาที่แยกไฮโดรเจนกับออกซิเจน
จากน้ันกน็าํไฮโดรเจนไปเก็บที่ H

2
 Energy Storage และเมื่อจะผลิต

ไฟฟาก็จะนําไฮโดรเจนจากที่เก็บมายัง H
2
 Fuel Cell เพื่อนําเขาสู

กระบวนการผลิตไฟฟาตอไป
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 From the concept to the real development, EGAT has 
collaborated with Enapter, the company that undertakes the
buttery house project in Chiang Mai, which has expertise in the 
development of energy storage technology in the form of hydrogen, 
to jointly develop the smart electric network system in the EGAT Learning 
Center at the EGAT headquarters.

 The collaboration covers a study on the storage technology
of solar energy in the form of hydrogen to enhance the efciency 
of the smart grid and microgrid system under the EGAT Energy 
Excellence Center (EGAT-EEC) Sandbox Project.

  The scheme seeks to adopt solar power generation
technology and gas engines to integrate harmoniously with the
inverter model, which is equipped with hydrogen storage.

Figures show that the EGAT Learning Center’s peak energy demand 
stands at 350 kW during 10.00-16.00 hrs, the operating period.

Hence an idea was conceived to combine the production of 
electricity from various forms of renewable energy to supply to the 
center adequately.

It calls for installing various types of electric power generation 
systems around the building.

The solar PV panels will be installed on the rooftop of the Learning 
Center building and on the roof of all parking areas, all in all with 500 
kW capacity.

Gas engines, referring to the power generator that can be operated 
by a variety of fuels including gas and hydrogen, will also be installed 
in the area around the EGAT Learning Center using fuel sourced from 
within the site.
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 สําหรับการผลิตไฟฟ าจากก าซน้ัน  แบ งเป น 
1. กาซชีวภาพ (Biogas) ที่ไดจากกระบวนการหมักและ
ยอยสลายของ Biowaste หรือเศษอาหาร และขยะ 
ภายในพื้นที่สํานักงานกลาง กฟผ. ดวยวิธีการทางชวีภาพ
และ 2. กาซธรรมชาติ จากระบบทอกาซธรรมชาติ
สาํหรบัจายใหโรงไฟฟาพระนครเหนือ ในกรณีที่ Biogas มี
ไมเพียงพอในการผลิตไฟฟา
 อีกท้ังในบริเวณเดียวกันจะมีการติดต้ังระบบกักเก็บ
พลังงานจากแบตเตอร่ี (BESS) เพื่อกักเก็บพลังงานที่
ผลิตเกินความตองการใชไฟฟาเพ่ือนํามาใชในภายหลัง
หวัใจหลักของระบบนีค้อื ระบบ Control & Monitoring
Center เพื่อทําหนาที่บริหารจัดการพลังงานในพื้นที่
ทั้งระบบ คาดวาเม่ือตดิตัง้แลวเสร็จและเปดใชงานระบบ
จะสามารถผลิตไฟฟาไดอยางเพียงพอกับความตองการ
ใชไฟฟาภายในพ้ืนที่ศูนยการเรียนรู กฟผ. สํานักงาน
กลางได
 สําหรับ EGAT Energy Excellence Center นี้ 
จึงเปนการนําแนวความคิดมาจากโครงการบานผีเส้ือ
โดยปรับใชใหเขากับบริบทของพ้ืนที่ในแบบของ กฟผ. 
เพื่อใหเกิดความเหมาะสมและสามารถดําเนินการได
ซึ่งคาดวาจะสามารถดําเนินการไดภายในป 2564
 ในอนาคต EGAT Energy Excellence Center 
จะกลายเปนแหลงเรียนรูพลังงานที่สมบูรณแบบ และ
สามารถเปนตนแบบในการขยายผลไปยังพื้นที่ตาง ๆ  ของ 
กฟผ. รวมถึงยังสรางแรงบันดาลใจที่ดีในการเผยแพร
เทคโนโลยีการพึ่งพาตนเองสําหรับการจัดการพลังงาน
ไฟฟาเพื่อใหเกิดการใชพลังงานไฟฟาที่คุมคา ปลอดภัย 
และเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมใหกับหนวยงานและบุคคล
ภายนอกเขามาศึกษาเรียนรูและนําไปประยุกตใชในพื้นที่
ของตนเองไดอีกดวย
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This involves production of electricity from 
hydrogen, which consists of an electrolyser 
which separates hydrogen and oxygen.

After that, hydrogen will be stored at the 
H

2
 Energy Storage and when electricity 

generation is required, the hydrogen from the 
storage will be directed to the H

2
 Fuel Cell to 

begin the generation process.
The gas for power generation comes in the 

form of biogas and natural gas.
Biogas is derived from the fermentation and 

degradation process of bio-waste or food scraps 
and garbage collected from within the EGAT’s 
headquarters.

Natural gas comes from the pipeline 
branched out from the main natural gas 

transmission system that goes to the North 
Bangkok Power Plant. Natural gas will only be 
used by the center when biogas volume is not 
sufcient.

Furthermore, Battery Energy Storage 
System (BESS) will be installed in the same area 
to store energy that exceeds the demand for 
later use.

The core of this system is the Control & 
Monitoring Center system that manages the 
entire energy system in the location. Once the 
system is up and running, the EGAT Learning 
Center will become self-sufcient in energy.

The EGAT Energy Excellence Center is in 
fact conceptualized from the Buttery House 
project but adapted to the context of the area 

and in the style of EGAT that is suitable and 
implementable.

The scheme is expected to be able to 
proceed within the year 2021.

In the future, EGAT Energy Excellence 
Center will become a perfect source of energy 
learning and a model to shape all other EGAT 
learning centers.

It will also serve as an inspiration for the 
dissemination of self-reliance technology in 
managing electrical energy to ensure consumption 
that is worthwhile, safe and environmentally 
friendly to agencies and outsiders who can 
come to study and apply it in their own area 
as well.



 สําหรับการผลิตไฟฟ าจากก าซน้ัน  แบ งเป น 
1. กาซชวีภาพ (Biogas) ที่ไดจากกระบวนการหมักและ
ยอยสลายของ Biowaste หรือเศษอาหาร และขยะ 
ภายในพื้นที่สํานักงานกลาง กฟผ. ดวยวิธีการทางชวีภาพ
และ 2. กาซธรรมชาติ จากระบบทอกาซธรรมชาติ
สาํหรบัจายใหโรงไฟฟาพระนครเหนอื ในกรณทีี่ Biogas มี
ไมเพียงพอในการผลิตไฟฟา
 อีกทั้งในบริเวณเดียวกันจะมีการติดต้ังระบบกักเก็บ
พลังงานจากแบตเตอร่ี (BESS) เพ่ือกักเก็บพลังงานที่
ผลิตเกินความตองการใชไฟฟาเพ่ือนํามาใชในภายหลัง
หวัใจหลกัของระบบนีค้อื ระบบ Control & Monitoring
Center เพื่อทําหนาที่บริหารจัดการพลังงานในพื้นที่
ทั้งระบบ คาดวาเม่ือติดตัง้แลวเสร็จและเปดใชงานระบบ
จะสามารถผลิตไฟฟาไดอยางเพียงพอกับความตองการ
ใชไฟฟาภายในพ้ืนที่ศูนยการเรียนรู กฟผ. สํานักงาน
กลางได
 สําหรับ EGAT Energy Excellence Center นี้ 
จึงเปนการนําแนวความคิดมาจากโครงการบานผีเสื้อ
โดยปรับใชใหเขากับบริบทของพ้ืนที่ในแบบของ กฟผ. 
เพื่อใหเกิดความเหมาะสมและสามารถดําเนินการได
ซึ่งคาดวาจะสามารถดําเนินการไดภายในป 2564
 ในอนาคต EGAT Energy Excellence Center 
จะกลายเปนแหลงเรียนรูพลังงานที่สมบูรณแบบ และ
สามารถเปนตนแบบในการขยายผลไปยังพื้นที่ตาง ๆ  ของ 
กฟผ. รวมถึงยังสรางแรงบันดาลใจที่ดีในการเผยแพร
เทคโนโลยีการพึ่งพาตนเองสําหรับการจัดการพลังงาน
ไฟฟาเพื่อใหเกิดการใชพลังงานไฟฟาที่คุมคา ปลอดภัย 
และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมใหกับหนวยงานและบุคคล
ภายนอกเขามาศึกษาเรียนรูและนําไปประยุกตใชในพื้นที่
ของตนเองไดอีกดวย

2 6 |   | 2 7E N E R G Y  U P D A T E

This involves production of electricity from 
hydrogen, which consists of an electrolyser 
which separates hydrogen and oxygen.

After that, hydrogen will be stored at the 
H

2
 Energy Storage and when electricity 

generation is required, the hydrogen from the 
storage will be directed to the H

2
 Fuel Cell to 

begin the generation process.
The gas for power generation comes in the 

form of biogas and natural gas.
Biogas is derived from the fermentation and 

degradation process of bio-waste or food scraps 
and garbage collected from within the EGAT’s 
headquarters.

Natural gas comes from the pipeline 
branched out from the main natural gas 

transmission system that goes to the North 
Bangkok Power Plant. Natural gas will only be 
used by the center when biogas volume is not 
sufcient.

Furthermore, Battery Energy Storage 
System (BESS) will be installed in the same area 
to store energy that exceeds the demand for 
later use.

The core of this system is the Control & 
Monitoring Center system that manages the 
entire energy system in the location. Once the 
system is up and running, the EGAT Learning 
Center will become self-sufcient in energy.

The EGAT Energy Excellence Center is in 
fact conceptualized from the Buttery House 
project but adapted to the context of the area 

and in the style of EGAT that is suitable and 
implementable.

The scheme is expected to be able to 
proceed within the year 2021.

In the future, EGAT Energy Excellence 
Center will become a perfect source of energy 
learning and a model to shape all other EGAT 
learning centers.

It will also serve as an inspiration for the 
dissemination of self-reliance technology in 
managing electrical energy to ensure consumption 
that is worthwhile, safe and environmentally 
friendly to agencies and outsiders who can 
come to study and apply it in their own area 
as well.



  | 2 92 8 | I N N O V A T I O N  I N S I G H T

Innovation หรือนวัตกรรม คํานี้ถือเปน keyword 
สําคัญของการเปลี่ยนผานในยุคที่หลายหนวยงาน
โดนผลกระทบจาก Disruptive Technology ไม
เวนแมจะเปนหนวยงานที่มีความเชี่ยวชาญในการ
ผลิตไฟฟามายาวนานอยาง การไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย (กฟผ.) โรงไฟฟาที่เกิดขึ้นใหมหลายโรง
เริ่มเปลี่ยนมาเปนการเดินเครื่องดวยระบบดิจิทัล และ
หากจะพัฒนาใหสุดทางจริง ๆ ในวันขางหนา ระบบ
ปฏิบัติการในโรงไฟฟาทั้งหมดอาจถูกควบคุมโดย
ระบบ AI (Artificial Intelligence) 

ระบบดิจิทัลในงานเดินเคร่ือง
และบํารุงรักษาโรงไฟฟา 
“แมนยํา งานไว ไมงอนายชาง”

ดวยการสัง่สมประสบการณและองคความรูตาง ๆ  ทีเ่กีย่วของ
กับการพัฒนาโรงไฟฟา การผลิตและระบบสง รวมทั้งการบํารุง
รักษาอยางครบวงจรมาตลอดยาวนานกวา 50 ป ในวันนี้เพื่อกาว
ผานการเปลี่ยนแปลง และใชการเปลี่ยนแปลงนี้มาเปนการสราง 
“โอกาส” กฟผ. จึงใชความเชี่ยวชาญในงานเดินเครื่องและบํารุง
รักษาโรงไฟฟา ผนวกเขากับเทคโนโลยีที่ทันสมัยพัฒนาไปสู 
“ระบบดิจิทัลในงานเดินเครื่องและบํารุงรักษาโรงไฟฟา” หรือ
เรียกวา “Digital Operation and Routine Maintenance 
Platform” รองรับโรงไฟฟาดิจิทัลในยุค 4.0 นี้

 ระบบดจิทิลัในงานเดนิเครือ่งและบาํรงุรกัษาโรงไฟฟาน้ีถกูนาํ
มาใชในโรงไฟฟาเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่นเปนแหงแรก เนื่องดวย
โรงไฟฟาเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่นมีความไววางใจให กฟผ. ดูแล
รบัผดิชอบงานเดินเคร่ืองและบํารงุรกัษาโรงไฟฟา และแนนอนวา 
กฟผ. ไมทําใหลูกคาผิดหวัง เพราะ กฟผ. ไดมอบระบบดิจิทัล
ในงานเดินเครื่องและบํารุงรักษาโรงไฟฟาที่ดีที่สุดของ กฟผ. ที่มี
ความทันสมัยสอดคลองกับความกาวหนาทางเทคโนโลยีใน
ปจจุบันรวมถึงอนาคต อีกทั้งยังเพิ่มประสทิธิภาพในการงานเดิน
เคร่ืองโรงไฟฟา ทําใหโรงไฟฟาสามารถสรางผลตอบแทนไดตาม
เปาหมายของการลงทนุ ลดคาใชจายดานบคุลากร และชวยใหเกดิ
ความปลอดภัยทั้งตอบุคคลและทรัพยสิน

 คณุไพฑูรย ตัง้จติรวมบุญ ผูชวยผูวาการโครงการธุรกจิ กฟผ. 
ในฐานะหัวหนาโปรเจคงานพัฒนาในคร้ังน้ี ไดเปดเผยถึงแนวคิด
ของระบบดิจิทัลในงานเดินเครื่องและบํารุงรักษาโรงไฟฟาวา

“เริ่มตนจากอยางแรกคือ คิดใหม ทําใหม กาวไปขางหนาให
ทนักบัการเปลีย่นแปลงของโลกในอนาคต ซึง่ตอไปงานเดนิเครือ่ง
และบํารุงรักษาโรงไฟฟาของ กฟผ. จะเปลี่ยนจากการใหบริการ
ดวยคน เปนการใหบริการบนแพลตฟอรมดิจิทัล ซึ่งสงผลใหการ
ทํางานเปลี่ยนไปจากเดิมและเกิดประโยชนอยางสูงตอผูใชงาน 
อยางแรกคอืเปนการลดขัน้ตอนการทาํงานท่ีเปนขัน้ตอนซ้ํา ๆ  กนั
ไดประมาณ 80 เปอรเซน็ต เปล่ียนจากคนทํางานมาเปนผูตรวจสอบ 
ซึ่งจะทําใหคนทํางานมีเวลาเพ่ิมขึ้นในการคิดพัฒนาปรับปรุงงาน

POWER PLANT OPERATION 
AND MAINTENANCE 
MADE EASY, NO NEED 
TO BOTHER TECHNICIANS

With the accumulation of experience and 
knowledge related to power plants and 
transmission system development and maintenance 
over the past 50 years, EGAT is striding through the 
transition and turning changes to “opportunities.”

EGAT is combining its expertise in power plant 
operations and maintenance with modern 
technology to put in place the “Digital Operation 
and Routine Maintenance Platform” to support 
digital power plants in this 4.0 era.

The digital system for power plant operation 
and maintenance made a debut at the Berkprai 
Cogeneration Power Plant.

Because EGAT was entrusted by Berkprai for 
overseeing the operation and maintenance of its 
power plant, EGAT has not disappointed 
customers by making its best power plant 
operations and maintenance systems in digital 

Innovation is a keyword for the transition into an era where many 
agencies are affected by disruptive technology, even an 
organization like EGAT, which has had a long track record in 
power generation.

Newly emerged power plants have long since come with 
digital operation systems.

Fast forward, the entire power plant operations can be 
controlled by articial intelligence (AI).

form available to the company.
This is an advanced technology for now and 

the future, helping to boost plant efciency, 
realizing targeted returns, lowering manpower 
costs and bringing about safety for personnel and 
property.

Paitoon Tangjitruamboon, EGAT Assistant 
Governor for Business Project as the head of this 
development project, explained the concept 
behind the system.

“It began with thinking and doing anew, 
moving forward to catch up with changes in the 
future world.”

“The tasks of operation and maintenance of 
EGAT power plants will not be carried by humans 
but are served through a digital platform.

“This will result in a departure from the 
traditional work process and a new system that 

is highly benecial to users.
“First, we can trim the repeated work 

processes by about 80%, changing the role of 
workers to be inspectors, which gives the 
personnel more time to think about useful work 
rather than wasting time with routine work.

“Secondly, human error related to operation 
is zero because of the systems which run with 
high accuracy.”

He said the work skill levels of personnel 
make no signicant difference under the digital 
platform which can guarantee the quality and 
standard of service.

Thirdly, the digital system supports EGAT’s 
business since the digital platform for operation 
and maintenance of EGAT’s power plants can be 
further developed for use in other power plants 
as data will be linked with technology.

ที่เปนประโยชนตอไป มากกวาจะตองมาเสียเวลากับงานท่ีเปน 
รูทีน (Routine) 

 อยางท่ีสองคือ ความผดิพลาดโดยมนุษย หรอื Human Error 
เปนศูนย เพราะการทํางานดวยระบบจะมีความแมนยํา เมื่อกอน
ตองอาศัยความชาํนาญของผูปฏบิตังิาน ผลงานจากผูทีช่าํนาญงาน
มากยอมไมเทากับผูทีช่าํนาญงานนอย แตเม่ือเปนระบบดจิทิลัแลว 
ปญหาดังกลาวจะไมเกิดขึ้น ซึ่งสามารถรับประกันคุณภาพและ
มาตรฐานงานเดินเครื่องและบํารุงรักษาได 

และอยางที่สามคือ รองรับธุรกิจของ กฟผ. เนื่องจาก
แพลตฟอรมของระบบดิจิทัลในงานเดินเครื่องและบํารุงรักษา
โรงไฟฟาของ กฟผ. นี้ จะสามารถพัฒนาตอยอดไปใชงานใน
โรงไฟฟาอื่น ๆ ขอมูลจะมีการเชื่อมโยงถึงกันดวยเทคโนโลยี 
สงผลใหไมวาจะอยูที่ใดก็สามารถทํางานได ประหยัดทั้งคนและ
เวลาในการทํางาน ทําให กฟผ. มีโอกาสรับงานเดินเครื่องและ
บํารุงรักษาไดมากขึ้นทั้งในและตางประเทศ

คิดใหม ทําใหม กาวใหทันการเปลี่ยนแปลงของ
โลกในอนาคต  งานเดินเครื่องและบํารุงรักษา
โรงไฟฟาของ กฟผ. จะเปล่ียนไปสู การให
บริการบนแพลตฟอรมดิจิทัล”

“Think and do anew, 
keeping pace with future 
global changes. EGAT’s 
power plant operation and 
maintenance wi l l  be 
transformed into a digital 
platform.”

คุณไพฑูรย ตั้งจิตรวมบุญ
Paitoon Tangchitruamboon 
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Innovation หรือนวัตกรรม คํานี้ถือเปน keyword 
สําคัญของการเปลี่ยนผานในยุคที่หลายหนวยงาน
โดนผลกระทบจาก Disruptive Technology ไม
เวนแมจะเปนหนวยงานที่มีความเชี่ยวชาญในการ
ผลิตไฟฟามายาวนานอยาง การไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย (กฟผ.) โรงไฟฟาที่เกิดขึ้นใหมหลายโรง
เริ่มเปลี่ยนมาเปนการเดินเครื่องดวยระบบดิจิทัล และ
หากจะพัฒนาใหสุดทางจริง ๆ ในวันขางหนา ระบบ
ปฏิบัติการในโรงไฟฟาทั้งหมดอาจถูกควบคุมโดย
ระบบ AI (Artificial Intelligence) 

ระบบดิจิทัลในงานเดินเคร่ือง
และบํารุงรักษาโรงไฟฟา 
“แมนยํา งานไว ไมงอนายชาง”

ดวยการสัง่สมประสบการณและองคความรูตาง ๆ  ทีเ่กีย่วของ
กับการพัฒนาโรงไฟฟา การผลิตและระบบสง รวมทั้งการบํารุง
รักษาอยางครบวงจรมาตลอดยาวนานกวา 50 ป ในวันนี้เพื่อกาว
ผานการเปลี่ยนแปลง และใชการเปลี่ยนแปลงนี้มาเปนการสราง 
“โอกาส” กฟผ. จึงใชความเชี่ยวชาญในงานเดินเครื่องและบํารุง
รักษาโรงไฟฟา ผนวกเขากับเทคโนโลยีที่ทันสมัยพัฒนาไปสู 
“ระบบดิจิทัลในงานเดินเครื่องและบํารุงรักษาโรงไฟฟา” หรือ
เรียกวา “Digital Operation and Routine Maintenance 
Platform” รองรับโรงไฟฟาดิจิทัลในยุค 4.0 นี้

 ระบบดจิทิลัในงานเดนิเคร่ืองและบาํรงุรกัษาโรงไฟฟานีถ้กูนาํ
มาใชในโรงไฟฟาเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่นเปนแหงแรก เนื่องดวย
โรงไฟฟาเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่นมีความไววางใจให กฟผ. ดูแล
รบัผิดชอบงานเดินเคร่ืองและบํารงุรักษาโรงไฟฟา และแนนอนวา 
กฟผ. ไมทําใหลูกคาผิดหวัง เพราะ กฟผ. ไดมอบระบบดิจิทัล
ในงานเดินเครื่องและบํารุงรักษาโรงไฟฟาที่ดีที่สุดของ กฟผ. ที่มี
ความทันสมัยสอดคลองกับความกาวหนาทางเทคโนโลยีใน
ปจจุบันรวมถึงอนาคต อีกทั้งยังเพิ่มประสทิธิภาพในการงานเดิน
เคร่ืองโรงไฟฟา ทําใหโรงไฟฟาสามารถสรางผลตอบแทนไดตาม
เปาหมายของการลงทนุ ลดคาใชจายดานบคุลากร และชวยใหเกดิ
ความปลอดภัยทั้งตอบุคคลและทรัพยสิน

 คณุไพฑูรย ตัง้จติรวมบุญ ผูชวยผูวาการโครงการธุรกจิ กฟผ. 
ในฐานะหัวหนาโปรเจคงานพัฒนาในคร้ังน้ี ไดเปดเผยถึงแนวคิด
ของระบบดิจิทัลในงานเดินเครื่องและบํารุงรักษาโรงไฟฟาวา

“เริ่มตนจากอยางแรกคือ คิดใหม ทําใหม กาวไปขางหนาให
ทนักบัการเปลีย่นแปลงของโลกในอนาคต ซึง่ตอไปงานเดนิเครือ่ง
และบํารุงรักษาโรงไฟฟาของ กฟผ. จะเปลี่ยนจากการใหบริการ
ดวยคน เปนการใหบริการบนแพลตฟอรมดิจิทัล ซึ่งสงผลใหการ
ทํางานเปลี่ยนไปจากเดิมและเกิดประโยชนอยางสูงตอผูใชงาน 
อยางแรกคอืเปนการลดขัน้ตอนการทาํงานทีเ่ปนขัน้ตอนซํา้ ๆ  กนั
ไดประมาณ 80 เปอรเซน็ต เปล่ียนจากคนทํางานมาเปนผูตรวจสอบ 
ซึ่งจะทําใหคนทํางานมีเวลาเพ่ิมขึ้นในการคิดพัฒนาปรับปรุงงาน

POWER PLANT OPERATION 
AND MAINTENANCE 
MADE EASY, NO NEED 
TO BOTHER TECHNICIANS

With the accumulation of experience and 
knowledge related to power plants and 
transmission system development and maintenance 
over the past 50 years, EGAT is striding through the 
transition and turning changes to “opportunities.”

EGAT is combining its expertise in power plant 
operations and maintenance with modern 
technology to put in place the “Digital Operation 
and Routine Maintenance Platform” to support 
digital power plants in this 4.0 era.

The digital system for power plant operation 
and maintenance made a debut at the Berkprai 
Cogeneration Power Plant.

Because EGAT was entrusted by Berkprai for 
overseeing the operation and maintenance of its 
power plant, EGAT has not disappointed 
customers by making its best power plant 
operations and maintenance systems in digital 

Innovation is a keyword for the transition into an era where many 
agencies are affected by disruptive technology, even an 
organization like EGAT, which has had a long track record in 
power generation.

Newly emerged power plants have long since come with 
digital operation systems.

Fast forward, the entire power plant operations can be 
controlled by articial intelligence (AI).

form available to the company.
This is an advanced technology for now and 

the future, helping to boost plant efciency, 
realizing targeted returns, lowering manpower 
costs and bringing about safety for personnel and 
property.

Paitoon Tangjitruamboon, EGAT Assistant 
Governor for Business Project as the head of this 
development project, explained the concept 
behind the system.

“It began with thinking and doing anew, 
moving forward to catch up with changes in the 
future world.”

“The tasks of operation and maintenance of 
EGAT power plants will not be carried by humans 
but are served through a digital platform.

“This will result in a departure from the 
traditional work process and a new system that 

is highly benecial to users.
“First, we can trim the repeated work 

processes by about 80%, changing the role of 
workers to be inspectors, which gives the 
personnel more time to think about useful work 
rather than wasting time with routine work.

“Secondly, human error related to operation 
is zero because of the systems which run with 
high accuracy.”

He said the work skill levels of personnel 
make no signicant difference under the digital 
platform which can guarantee the quality and 
standard of service.

Thirdly, the digital system supports EGAT’s 
business since the digital platform for operation 
and maintenance of EGAT’s power plants can be 
further developed for use in other power plants 
as data will be linked with technology.

ที่เปนประโยชนตอไป มากกวาจะตองมาเสียเวลากับงานท่ีเปน 
รูทีน (Routine) 

 อยางทีส่องคอื ความผิดพลาดโดยมนุษย หรอื Human Error 
เปนศูนย เพราะการทํางานดวยระบบจะมีความแมนยํา เมื่อกอน
ตองอาศยัความชาํนาญของผูปฏบิตังิาน ผลงานจากผูทีช่าํนาญงาน
มากยอมไมเทากับผูทีช่าํนาญงานนอย แตเม่ือเปนระบบดจิทิลัแลว 
ปญหาดังกลาวจะไมเกิดขึ้น ซึ่งสามารถรับประกันคุณภาพและ
มาตรฐานงานเดินเครื่องและบํารุงรักษาได 

และอยางที่สามคือ รองรับธุรกิจของ กฟผ. เนื่องจาก
แพลตฟอรมของระบบดิจิทัลในงานเดินเครื่องและบํารุงรักษา
โรงไฟฟาของ กฟผ. นี้ จะสามารถพัฒนาตอยอดไปใชงานใน
โรงไฟฟาอ่ืน ๆ ขอมูลจะมีการเชื่อมโยงถึงกันดวยเทคโนโลยี 
สงผลใหไมวาจะอยูที่ใดก็สามารถทํางานได ประหยัดทั้งคนและ
เวลาในการทํางาน ทําให กฟผ. มีโอกาสรับงานเดินเครื่องและ
บํารุงรักษาไดมากขึ้นทั้งในและตางประเทศ

คิดใหม ทําใหม กาวใหทันการเปลี่ยนแปลงของ
โลกในอนาคต  งานเดินเครื่องและบํารุงรักษา
โรงไฟฟาของ กฟผ. จะเปล่ียนไปสู การให
บริการบนแพลตฟอรมดิจิทัล”

“Think and do anew, 
keeping pace with future 
global changes. EGAT’s 
power plant operation and 
maintenance wi l l  be 
transformed into a digital 
platform.”

คุณไพฑูรย ตั้งจิตรวมบุญ
Paitoon Tangchitruamboon 
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การท่ี กฟผ. รับงานเดินเคร่ืองและบํารุงรักษาโรงไฟฟาให
โรงไฟฟาเอกชน สวนหน่ึงเปนเพราะ กฟผ. มหีนาทีด่แูลระบบไฟฟา
ของประเทศใหมีความมั่นคง ในฐานะที่ กฟผ. เปนผูเช่ียวชาญใน
งานดานโรงไฟฟา หากให กฟผ. ไดดูแลโรงไฟฟาตาง ๆ ของ
ประเทศ เราจะทําหนาที่อยางเต็มความสามารถเพราะเราไมได
มุงหวังกาํไร แตมองไปท่ีผลประโยชนของประเทศชาติ หากใหผูที่
ขาดความชํานาญมาดูแลโรงไฟฟา ทําใหโรงไฟฟาหลุดออกจาก
ระบบ (Trip) บอย เพราะระบบจดัการไมไดมาตรฐานยอมกระทบ
ตอความมั่นคงของระบบไฟฟาในภาพรวมของประเทศ”

ดานคุณวัลลภ ธรรมปญญาสกุล ผูอํานวยการฝายสายงาน
รองกรรมการผูจดัการใหญบริหารสินทรัพย บริษทั ราช กรุป จาํกัด 
(มหาชน) และอดีตกรรมการผูจัดการ บริษัท สงขลาไบโอแมส 
จํากัด โครงการโรงไฟฟาเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น เปนผูแทนโครง
การฯ ที่ไววางใจให กฟผ. ทําหนาที่ดูแลงานเดินเครื่องและบํารุง
รกัษาของโรงไฟฟาเบิกไพร ไดกลาวถงึการดาํเนนิงานโครงการฯ วา 

“เทคโนโลยีระบบดิจิทัลทั้ง Hardware และ Software ไดมี
การพัฒนากาวหนาไปอยางรวดเร็วมาก เชน คอมพิวเตอร 
โทรศัพทมือถือ โปรแกรมคอมพิวเตอร และสื่อออนไลน สามารถ
นํามาใชหรือพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานเดินเครื่องและ
บาํรงุรกัษาใหเกดิประสทิธภิาพและประสทิธผิลสงูสดุตอเปาหมาย
ในการดาํเนนิการธุรกิจของบริษทัไดอยางรวดเร็วและถูกตอง เพ่ือ
ใชเปนฐานขอมลูในการตัดสนิใจ รวมถึงการวิเคราะหและปรับปรงุ
แกไขในอนาคตตอไป ซึ่งถาในมุมมองของการประกอบธุรกิจ
ประเภทผลติไฟฟาและไอนํา้เพือ่ขายของบรษิทัแลว ถอืไดวาเปน
สิ่งที่ดีที่ กฟผ. ไดนําระบบดิจิทัลเขามาใชในการปฏิบัติงานเดิน
เครื่อง และบํารุงรักษาโรงไฟฟาของบริษัท

ระบบดังกลาวทําหนาที่เชื่อมโยงฐานขอมูลงานเดินเครื่อง 
และระบบบริหารจัดการงานบํารงุรกัษาเขาดวยกัน เพือ่ใชเปนฐาน
ขอมูลในการบรหิารจดัการงานบาํรงุรกัษาทัง้ในเชงิปองกนั เชงิรกุ 
และคาดการณ บรษิทัย่ิงมีความเชือ่ม่ันในการปฏบิตังิานของ กฟผ. 
ทีจ่ะธํารงรักษาความนาเช่ือถอื ความพรอมจายไฟฟาประสิทธภิาพ
และประสิทธิผล รวมถึงความปลอดภัยตอบุคคลและทรัพยสิน 
และผลกระทบตอส่ิงแวดลอมในการเดินเคร่ืองและบํารุงรักษา 
ซึ่งสอดคลองกับเปาหมายในการดําเนินการธุรกิจของบริษัท 

ดังนั้น การได กฟผ. เปน Partner หรือหุนสวนทางธุรกิจรวม
กันในงานเดินเคร่ืองและบํารุงรักษาโรงไฟฟาของบริษัท จึงเปน
ความภูมิใจ ทั้งในเชิงคุณภาพและคาใชจายท่ีสามารถบริหาร
จัดการไดดี รวมถึงความรวมมือตอไปในอนาคต ซึ่งสามารถนําไป
สูการแขงขันกับเอกชนรายอื่น ๆ ได”

เมือ่โลกหมุนไปขางหนาในทุกวนั แมเพยีงการหยุดอยูกบัที่
ก็เทากับลาหลัง ดังนั้น กฟผ. จึงมุงมั่นและไมหยุดพัฒนา 
สรางสรรคนวัตกรรม ใหสมกับการเปนหนวยงานหลักในการ
ขับเคลื่อนพลังงานไฟฟาที่คนไทยไววางใจ



3 0 | I N N O V A T I O N  I N S I G H T

การท่ี กฟผ. รับงานเดินเคร่ืองและบํารุงรักษาโรงไฟฟาให
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This means work can be done anywhere, 
thus saving manpower and working time, and 
giving EGAT the opportunity to provide more 
services for power plant operation and 
maintenance both at home and abroad.

According to Mr. Paitoon, EGAT’s move into 
the business of providing power operations and 
maintenance to private power producers is due 
partly to the state utility’s responsibility in 
ensuring security of a power supply system for 
the country.

EGAT’s expertise in power plant operations 
allows it to take good care of other power houses 
in a mission that is not prot-oriented but aligned 
to national interests.

There are risks of power plants falling out of 
the system, referred to as “tripped,” if the power 
stations are operated by those who lack expertise, 
and therefore affecting the stability of the 
electricity system in the country as a whole, he 
pointed out.

Mr. Wanlop Thamaphanyasakun, chief Asset 
Management ofce of RATCH Group PCL and 
ex - Managing Director of Songkhle Biomass 
Co.,Ltd., said, “Digital technology, hardware and 
software alike, has advanced rapidly.

“Computers, mobile phones, computer  
programs and online media can be used or 
developed to manage operation and maintenance 
systems to achieve the highest efciency and 
effectiveness of the company’s business 
objectives quickly and  accurately.

“It can be used as database to make 
decisions, analysis and improvement in the future.

“From the perspective of a producer of 
electricity and steam, it is a good move of EGAT 
to apply the digital system for our operations.

“The system serves to link the operation 
database with the maintenance management 
system to form a common database for 
maintenance management in the defensive and 
offensive manner as well as forecasting.

“The company is condent in EGAT’s 
trustworthiness, the ability to maintain distribution 
readiness, efciency and effectiveness while 
ensuring safety for people and property as well 
as staying clear of environmental impact which 
may arise from the operation and maintenance 
-- all are in line with our objectives. 

“Having EGAT as a business partner is a pride 
of the company in terms of quality and cost 
management, and paving the way for future co-
operations which will strengthen our competitive 
edge against other companies.”

With the world dynamically evolving, ones 
who stand still mean they lag behind.

EGAT is therefore determined to keep 
developing, creating innovation to fall in line with 
its role as a prime mover of electrical power as 
entrusted by the Thai people.

Berkprai Cogeneration Power 
Plant Project is a joint venture 
between Ratchaburi Sugar 
Company Limited and Ratch 
Group Public Company Limited 
with an installed capacity of 
100 MW fuelled by natural 
gas. Commercial operation 
commenced with sales to EGAT 
in June 2019.  

โครงการโรงไฟฟาเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่นเปนการลงทุน
รวมกันระหวาง บริษัท นํ้าตาลราชบุรี จํากัด และบริษัท 
ราช กรุป จํากัด (มหาชน) มีกําลังผลิตติดตั้ง 100 เมกะ
วัตต ใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟา 
โดยเริ่มกําหนดเดินเครื่องเชิงพาณิชยผลิตกระแสไฟฟา
จําหนายใหกับ กฟผ. เมื่อเดือนมิถุนายน 2562

TIP

คุณวัลลภ ธรรมปญญาสกุล
Wanlop Thamaphanyasakun

การได กฟผ. เปนหุนสวนทางธุรกิจรวมกันในงานเดินเครื่อง
และบํารุงรักษาโรงไฟฟาของบริษัท เปนความภูมิใจ ทั้งในเชิง
คุณภาพ และคาใชจายที่สามารถบริหารจัดการได”

 “Having EGAT as a business partner in the operation 
and maintenance of the company’s power plant 
gives us a sense of great pride in terms of quality and 
cost management.”
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หมอแปลงไฟฟาแบบออนไลน 
และมอนิเตอรริ่ง 

ระบบรวบรวมจัดเก็บขอมูล
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หมอแปลงไฟฟาเปนอุปกรณไฟฟาที่ใชใน
การสงผานพลังงานจากวงจรไฟฟาหน่ึงไปยัง
อกีวงจร โดยอาศัยหลกัการของแมเหลก็ไฟฟา 
โดยปกติจะใชเชื่อมโยงระหวางระบบไฟฟา
แรงสูง และไฟฟาแรงต่ํา หมอแปลงไฟฟาถอืเปน
อุปกรณที่สําคัญและมีมูลคาสูงท่ีสุดในระบบ
สงจายไฟฟา หากหมอแปลงไมสามารถใชงานได 
อาจทําให เกิดไฟฟาดับเป นบริเวณกวาง 
ฝายระบบควบคมุและปองกนั และ ฝายบรหิาร
จัดการสินทรัพยระบบสง  การไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทย (กฟผ.) จึงไดคิดคนและ
ออกแบบพัฒนาระบบอุปกรณ เพื่อมาชวย
ตรวจสอบและจัดเก็บขอมูลสภาหมอแปลง
ไฟฟาแบบ Real-Time ทําใหรู ขอมูลและ
สภาพของหมอแปลง และเมื่อพบความ
ผิดปกติจะสามารถแกไขไดทันทวงที ลด
ความเสี่ยงในการเกิดไฟดับเปนบริเวณกวาง

“ระบบรวบรวมจัดเก็บขอมูลหมอแปลง
ไฟฟาแบบออนไลน และมอนเิตอรริง่” เปนตวั
รวบรวมและจัดเก็บขอมูลใหอยู ในรูปแบบ
ดจิทิลั หลงัจากน้ันจะสงขอมลูเขา Server ของ 
กฟผ. ซึ่งจะมีซอฟตแวรในการประเมินสภาพ

A transformer is an electrical device that is used to transfer energy 
from one electric circuit to another by applying the principle of 
electromagnetism.

Transformers are normally used to connect a high voltage power 
system with a low voltage power system.

The transformer is regarded as an important piece of equipment 
with the highest value in the entire power transmission system. 

The transformer’s malfunction will result in a wide-spread power 
outage.

Given the importance of the transformer, the Control and 
Protection System Division and Transmission System Asset 
Management Division of the Electricity Generating Authority of 
Thailand (EGAT) have come up with a system that checks and collects 
transformer data in real-time.

The system provides instant data about the condition of 
transformers to enable immediate corrective action in order to head 
off the risk of wide-spread power outages.

The Online Transformer Data Collection and Monitoring (OTDCM) 
system compiles information digitally and feeds it into EGAT’s server, 

which is equipped with software to evaluate the condition of the 
transformers all the time.

If any abnormalities with the transformers are found, the 
software system will automatically send out an alert to prevent 
damage.

This innovation has changed the way the maintenance of 
transformers is undertaken, from a manual routine inspection that is 
costly and risky, to a risk-based maintenance according to the detailed 
data collection system of real-time assessments which are more cost 
effective and reduce damage substantially.

EGAT has today installed this system for 500kV transformers in 
nine locations at three substations, namely Wang Noi substation
, Mae Moh substation, and Pluak Daeng substation.

All in all, the plan is for a total of 87 sites at 11 substations 
nationwide to be equipped with the system.

The OTDCM has not only enhanced the efciency of EGAT’s 
electricity generation and transmission operations but has won the 
silver medal at the 47th International Exhibition of Inventions Geneva 
held on April 10-14, 2019 in Switzerland.

ของหมอแปลงไฟฟาตลอดเวลา หากพบสิง่ผดิ
ปกติของหมอแปลง ระบบซอฟตแวรจะแจง
เตือนโดยอัตโนมัติ เพื่อปองกันความเสียหาย 
นวตักรรมชิน้น้ีทาํใหการดแูลรกัษาหมอแปลง
เปลี่ยนไปจากเดิม จากท่ีจะบํารุงรักษาตาม
วาระ ใชคนเปนหลักในการตรวจวัดสภาพ
แวดลอมตางๆ ภายในของหมอแปลง ทําใหมี
ตนทุนในการบํารงุรักษาจากการสงผูปฏบิตังิาน
เขาไปทํางาน และยังมีตนทุนความเสี่ยงจาก
การตองดับไฟหมอแปลงเพ่ือซอมบํารุง มา
เปนการบาํรงุรกัษาตามความเสีย่ง ตามสภาพ 
เก็บขอมูลดวยระบบอยางละเอียด ประเมิน
สภาพไดตลอดเวลาแบบ Real-Time ทําให
สามารถชวยลดตนทุนและลดความเสียหายลง
ไดมาก

ปจจุบัน กฟผ. ไดติดตั้งระบบนี้ใหกับ
หมอแปลงขนาด 500kV จํานวน 9 ตําแหนง 
ใน 3 สถานีไฟฟา ไดแก 1.สถานีไฟฟาแรงสูง
วังนอย 2.สถานีไฟฟาแรงสูงแมเมาะ 3.สถานี
ไฟฟาแรงสูงปลวกแดง และจะขยายผลไปจน
ครบ 87 ตําแหนง ใน 11 สถานีไฟฟาทั่ว
ประเทศ

ดวยคุณประโยชนของ “ระบบรวบรวม
จัดเก็บขอมูลหมอแปลงไฟฟาแบบออนไลน 
และมอนิเตอรริ่ง” ชิ้นน้ี ไมเพียงแตชวย
ใหการดําเนนิงานดานผลิตและสงไฟฟาของ 
กฟผ. มปีระสทิธภิาพมากขึน้ ยงัไดรบัรางวลั
เห รียญเ งินจากเวทีนานาชาติ  47th 
International Exhibition of Inventions 
Geneva ณ กรงุเจนีวา สมาพันธรฐัสวสิ เมือ่
ชวงวันที่ 10-14 เมษายน 2562 ที่ผานมา 
อีกดวย
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หมอแปลงไฟฟาเปนอุปกรณไฟฟาที่ใชใน
การสงผานพลังงานจากวงจรไฟฟาหน่ึงไปยัง
อกีวงจร โดยอาศัยหลกัการของแมเหลก็ไฟฟา 
โดยปกติจะใชเช่ือมโยงระหวางระบบไฟฟา
แรงสูง และไฟฟาแรงต่ํา หมอแปลงไฟฟาถอืเปน
อุปกรณที่สําคัญและมีมูลคาสูงที่สุดในระบบ
สงจายไฟฟา หากหมอแปลงไมสามารถใชงานได 
อาจทําให เกิดไฟฟาดับเป นบริเวณกวาง 
ฝายระบบควบคมุและปองกัน และ ฝายบรหิาร
จัดการสินทรัพยระบบสง  การไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทย (กฟผ.) จึงไดคิดคนและ
ออกแบบพัฒนาระบบอุปกรณ เพื่อมาชวย
ตรวจสอบและจัดเก็บขอมูลสภาหมอแปลง
ไฟฟาแบบ Real-Time ทําใหรู ขอมูลและ
สภาพของหมอแปลง และเมื่อพบความ
ผิดปกติจะสามารถแกไขไดทันทวงที ลด
ความเสี่ยงในการเกิดไฟดับเปนบริเวณกวาง

“ระบบรวบรวมจัดเก็บขอมูลหมอแปลง
ไฟฟาแบบออนไลน และมอนเิตอรริง่” เปนตวั
รวบรวมและจัดเก็บขอมูลใหอยู ในรูปแบบ
ดจิทิลั หลงัจากน้ันจะสงขอมลูเขา Server ของ 
กฟผ. ซึ่งจะมีซอฟตแวรในการประเมินสภาพ

A transformer is an electrical device that is used to transfer energy 
from one electric circuit to another by applying the principle of 
electromagnetism.

Transformers are normally used to connect a high voltage power 
system with a low voltage power system.

The transformer is regarded as an important piece of equipment 
with the highest value in the entire power transmission system. 

The transformer’s malfunction will result in a wide-spread power 
outage.

Given the importance of the transformer, the Control and 
Protection System Division and Transmission System Asset 
Management Division of the Electricity Generating Authority of 
Thailand (EGAT) have come up with a system that checks and collects 
transformer data in real-time.

The system provides instant data about the condition of 
transformers to enable immediate corrective action in order to head 
off the risk of wide-spread power outages.

The Online Transformer Data Collection and Monitoring (OTDCM) 
system compiles information digitally and feeds it into EGAT’s server, 

which is equipped with software to evaluate the condition of the 
transformers all the time.

If any abnormalities with the transformers are found, the 
software system will automatically send out an alert to prevent 
damage.

This innovation has changed the way the maintenance of 
transformers is undertaken, from a manual routine inspection that is 
costly and risky, to a risk-based maintenance according to the detailed 
data collection system of real-time assessments which are more cost 
effective and reduce damage substantially.

EGAT has today installed this system for 500kV transformers in 
nine locations at three substations, namely Wang Noi substation
, Mae Moh substation, and Pluak Daeng substation.

All in all, the plan is for a total of 87 sites at 11 substations 
nationwide to be equipped with the system.

The OTDCM has not only enhanced the efciency of EGAT’s 
electricity generation and transmission operations but has won the 
silver medal at the 47th International Exhibition of Inventions Geneva 
held on April 10-14, 2019 in Switzerland.

ของหมอแปลงไฟฟาตลอดเวลา หากพบสิง่ผดิ
ปกติของหมอแปลง ระบบซอฟตแวรจะแจง
เตือนโดยอัตโนมัติ เพื่อปองกันความเสียหาย 
นวตักรรมชิน้นีท้าํใหการดูแลรกัษาหมอแปลง
เปล่ียนไปจากเดิม จากท่ีจะบํารุงรักษาตาม
วาระ ใชคนเปนหลักในการตรวจวัดสภาพ
แวดลอมตางๆ ภายในของหมอแปลง ทําใหมี
ตนทุนในการบํารงุรักษาจากการสงผูปฏบิตังิาน
เขาไปทํางาน และยังมีตนทุนความเส่ียงจาก
การตองดับไฟหมอแปลงเพ่ือซอมบํารุง มา
เปนการบํารงุรกัษาตามความเสีย่ง ตามสภาพ 
เก็บขอมูลดวยระบบอยางละเอียด ประเมิน
สภาพไดตลอดเวลาแบบ Real-Time ทําให
สามารถชวยลดตนทนุและลดความเสียหายลง
ไดมาก

ปจจุบัน กฟผ. ไดติดตั้งระบบนี้ใหกับ
หมอแปลงขนาด 500kV จํานวน 9 ตําแหนง 
ใน 3 สถานีไฟฟา ไดแก 1.สถานีไฟฟาแรงสูง
วังนอย 2.สถานีไฟฟาแรงสูงแมเมาะ 3.สถานี
ไฟฟาแรงสูงปลวกแดง และจะขยายผลไปจน
ครบ 87 ตําแหนง ใน 11 สถานีไฟฟาทั่ว
ประเทศ

ดวยคุณประโยชนของ “ระบบรวบรวม
จัดเก็บขอมูลหมอแปลงไฟฟาแบบออนไลน 
และมอนิเตอรริ่ง” ชิ้นนี้ ไมเพียงแตชวย
ใหการดําเนินงานดานผลิตและสงไฟฟาของ 
กฟผ. มปีระสทิธภิาพมากขึน้ ยงัไดรบัรางวลั
เห รียญเ งินจากเวทีนานาชาติ  47th 
International Exhibition of Inventions 
Geneva ณ กรงุเจนีวา สมาพันธรฐัสวสิ เมือ่
ชวงวันที่ 10-14 เมษายน 2562 ที่ผานมา 
อีกดวย



EGAT Academy เปนกลุ มธุรกิจหนึ่งที่จะเปน
เรือธงในการนําประสบการณที่การไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทย (กฟผ.) สั่งสมมากวา 50 ปให
กลายเปนองคความรูที่สามารถแบงปนออกสูสังคม
ภายนอกและประกาศตัวตอวงการอุตสาหกรรม
ไฟฟาและพลังงานในฐานะพ่ีใหญผูมากประสบการณ
มีบุคลากรผู เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมผลิตไฟฟา
เปนจํานวนมาก มีโรงไฟฟาขนาดใหญที่สรางบุคลากร
ของ กฟผ. ใหมีทั้งความรูทางดานทฤษฎีและดาน
ปฏิบัติ ซึ่งพรอมแลวท่ีจะถ ายทอดความรู ด วย
ประสบการณจากคนที่ลงมือทําจริง จากสถานที่จริง
ในโรงไฟฟาหลากหลายประเภท เพ่ือยกระดับและ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรดานพลังงานไฟฟาไทย

EGAT ACADEMY
สงตอความรู สูโลกพลังงาน
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EGAT Academy is a business model that serves as a agship 
to gather the experiences accumulated by the Electricity 
Generating Authority of Thailand (EGAT) over the past 50 years, 
and make that knowledge accessible to the public. Akin to a 
seasoned “big brother” in the electrical and energy sector, the 
establishment involves a team of personnel who are experts in 
the electrical industry, as well as large, functional power plants 
that offer both theoretical and practical knowledge. With a 
variety of existing power plants and the help of industry veterans, 
EGAT Academy is ready to spread knowledge regarding current 
energy and electrical developments, in order to help develop 
and actualize the potential of Thailand’s electric power 
personnel.

EGAT ACADEMY SPREADS 
KNOWLEDGE ON THE WORLD 
OF ENERGY
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GETTING TO KNOW EGAT ACADEMY
EGAT Academy is similar to a school that offers extensive trainings on all aspects related to the electrical industry, from electricity generation, to trading, 

transmission, and maintenance. The rst course was ofcially launched in September 2018, with a curriculum overseen by a team of 13 seasoned individuals, including 
the teamleader Nattakritta Jetkultorn, deputy-leader Prashya Kaewwan, Phanthip Chardchawarn, Thawanrat Sirimangkhlakul, Phatthararudee Rattanaparikhon, 
Anchalee Mangphon, Thanakorn Sareakthong, Patcharin Thanuphol, Sirichadin Kruayat, Araya Wattatham, Thanchachanok Jitsai, Ketsuda Pitaksan, and Pohkrid Sa-ad. 

The team is condent that, through 50 years of accumulated experience from EGAT - which is responsible not only for the generation of electricity, but also the 
security of the electrical system of the entire nation - EGAT is ready to share these experiences, knowledge, and industry know-how to the rest of the public in the 
electrical industry. This is to serve as a rst step towards raising awareness on how to develop and maintain power plants to increase their 
security - once security can be achieved with power plants, the result will have a positive impact on the entire electrical system of the country as a whole.

จุดแข็งของ EGAT Academy
 สิ่งที่ทําให EGAT Academy กลายเปนสถาบันมอบความรูที่โดดเดนกวาใครในหลาย ๆ ทาง 
คือ EGAT Academy ไมใชแค Organizer แตเปน Training & Solution Provider ที่ศึกษา
ความตองการของลูกคา นํามาวิเคราะห และพัฒนาเปนหลักสูตรที่ดีที่สุดสําหรับลูกคา หลังจาก
ที่มองเห็นศักยภาพในงานที่ทุกคนคิดวาเปนแคงานประจํา แตจริง ๆ แลว องคความรูเหลานั้น
เปนที่ตองการของตลาดและสามารถสรางมูลคาเพิ่มในเชิงธุรกิจใหกับองคกรได 
 สวนที่สําคัญอยางยิ่ง คือ มีการเฟนหาบุคลากร กฟผ. ซึ่งเปนผูเช่ียวชาญที่มีความรูทั้งดาน
ทฤษฎีและปฏิบัติ ตลอดทั้งสายงานการผลิต หรือ Value Chain ของกระบวนการผลิตไฟฟา 
ตั้งแต การจัดหาเชื้อเพลิง การเดินเครื่องและบํารุงรักษาโรงไฟฟา การซื้อขายไฟฟา ตลอดจน
ระบบสง มาเปนวิทยากร นอกจากน้ันยังนําผลตอบรับของลูกคาในแตละหลักสูตรมาพัฒนา
หลักสูตรและปรับปรุงการใหบริการอยางตอเนื่องดวย
 นอกจากที่ผูเรียนจะไดรับใบประกาศนียบัตรเปนหลักฐานในการเขารวมอบรมแลว หลักสูตร
ของ EGAT Academy ยังไดรับการรับรองในฐานะองคกรลูกขาย โดยสภาวิศวกรในโครงการ
พัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอยางตอเนื่อง (Continuing Professional Development : CPD) 
สําหรับผูที่ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ซึ่งสามารถนําหนวยความรูการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรม
ตอเนื่อง (PDU) มาใชประกอบการเลื่อนระดับใบอนุญาตและงานกิจการตางประเทศได

THE STRENGTH OF EGAT ACADEMY
What makes EGAT Academy stand out as an in 

many ways, is the fact that EGAT Academy is not 
only an Organizer, but also plays the role of a Training 
& Solution Provider that closely studies existing 
customer needs. These needs are then extensively 
analyzed in order to develop a curriculum best suited 
towards the customers. Looking at the entire system, 
one would commonly view it as a regular full time 
job — however, this knowledge is in fact incredibly 
integral to current market needs, and is necessary 
in order to add business value to the organisation.

Among the most important aspects of the 
establishment is to search for EGAT personnel who 
are experts in both theory and practice when it 
comes to the generation of electricity. Also known 
as Value Chain, this generation line goes from fuel 
procurement, to power plant operation and 
maintenance, electricity trading, as well as electrical 
transmissions. Personnel must also be adept at giving 
lectures regarded to industry know-how, as well as 
receiving customer feedback for each course in order 
to develop the courses and continually adapt and 
improve the services accordingly. 

Not only will participants receive a certicate 
as proof of having completed their training, EGAT 
Academy courses are also accredited by the Council 
of Engineers, in the Continuing Professional 
Development Program (CPD) for people who practice 
engineering. According to this standardised 
recognition, those trained in the EGAT Academy are 
able to use the Unit of Continuing Professional 
Development Engineering (PDU) in order to promote 
their individual license authority, as well as 
participate in international affairs.

รูจัก EGAT Academy
 EGAT Academy เป นเหมือนโรงเรียนท่ีเป ดอบรมใหความรู 
ทีเ่กีย่วของกบัอตุสาหกรรมไฟฟา ทัง้ดานการผลติ การซือ้ขายไฟฟา การสงไฟฟา
และการบํารุ งรักษา  โดยเปดสอนหลักสูตรแรกอยางเป นทางการ
ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2561 โดยมีคณะทํางานรวมพัฒนากระบวนการ
ดําเนินงาน และหลักสูตรในการเรียนการสอน รวมทั้งสิ้น 13 ทาน ไดแก
นางณัฐกฤตา เจตนกุลธร หัวหนาคณะทํางาน นายปรัชญา แกวแหวน
รองหัวหนาฯ นางพันธทิพย ชัชวาลย น.ส.ธวัลรัตน ศิริมังคลากุล 
น.ส.ภัทรฤดี รัตนปริคณน น.ส.อัญชลี มั่งพล นายธนกร สาแหรกทอง 

น.ส.พัชรินทร ทนุผล น.ส.สิริชฎิล เครือญาติ น.ส.อารยา วัตตธรรม 
น.ส.ธันยชนก จิตใส น.ส.เกศสุดา พิทักษศานต และนายพลกฤต สะอาด
 พวกเขาลวนมีความเชื่อมั่นวา จากประสบการณที่สั่งสมมายาวนานกวา 
50 ป ของ กฟผ. ทีไ่มเพยีงแตรบัผดิชอบในดานการผลติไฟฟา แตยงัรวมถงึ
ความม่ันคงของระบบไฟฟาในประเทศไทย กฟผ. พรอมที่จะถายทอด
ประสบการณและองคความรูใหกับบุคลาการในอุตสาหกรรมไฟฟา เพ่ือที่
จะนําความรูไปดูแลและพัฒนาโรงไฟฟาใหเกิดความมั่นคงมากขึ้น เมื่อ
โรงไฟฟามีความมัน่คงก็จะสงผลตอภาพรวมระบบไฟฟาในประเทศดวยเชนกนั
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 สวนที่สําคัญอยางยิ่ง คือ มีการเฟนหาบุคลากร กฟผ. ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญที่มีความรูทั้งดาน
ทฤษฎีและปฏิบัติ ตลอดทั้งสายงานการผลิต หรือ Value Chain ของกระบวนการผลิตไฟฟา 
ตั้งแต การจัดหาเชื้อเพลิง การเดินเครื่องและบํารุงรักษาโรงไฟฟา การซื้อขายไฟฟา ตลอดจน
ระบบสง มาเปนวิทยากร นอกจากน้ันยังนําผลตอบรับของลูกคาในแตละหลักสูตรมาพัฒนา
หลักสูตรและปรับปรุงการใหบริการอยางตอเนื่องดวย
 นอกจากที่ผูเรียนจะไดรับใบประกาศนียบัตรเปนหลักฐานในการเขารวมอบรมแลว หลักสูตร
ของ EGAT Academy ยังไดรับการรับรองในฐานะองคกรลูกขาย โดยสภาวิศวกรในโครงการ
พัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอยางตอเนื่อง (Continuing Professional Development : CPD) 
สําหรับผูที่ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ซึ่งสามารถนําหนวยความรูการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรม
ตอเนื่อง (PDU) มาใชประกอบการเลื่อนระดับใบอนุญาตและงานกิจการตางประเทศได

THE STRENGTH OF EGAT ACADEMY
What makes EGAT Academy stand out as an in 

many ways, is the fact that EGAT Academy is not 
only an Organizer, but also plays the role of a Training 
& Solution Provider that closely studies existing 
customer needs. These needs are then extensively 
analyzed in order to develop a curriculum best suited 
towards the customers. Looking at the entire system, 
one would commonly view it as a regular full time 
job — however, this knowledge is in fact incredibly 
integral to current market needs, and is necessary 
in order to add business value to the organisation.

Among the most important aspects of the 
establishment is to search for EGAT personnel who 
are experts in both theory and practice when it 
comes to the generation of electricity. Also known 
as Value Chain, this generation line goes from fuel 
procurement, to power plant operation and 
maintenance, electricity trading, as well as electrical 
transmissions. Personnel must also be adept at giving 
lectures regarded to industry know-how, as well as 
receiving customer feedback for each course in order 
to develop the courses and continually adapt and 
improve the services accordingly. 

Not only will participants receive a certicate 
as proof of having completed their training, EGAT 
Academy courses are also accredited by the Council 
of Engineers, in the Continuing Professional 
Development Program (CPD) for people who practice 
engineering. According to this standardised 
recognition, those trained in the EGAT Academy are 
able to use the Unit of Continuing Professional 
Development Engineering (PDU) in order to promote 
their individual license authority, as well as 
participate in international affairs.

รูจัก EGAT Academy
 EGAT Academy เป นเหมือนโรงเรียนที่ เป ดอบรมใหความรู 
ทีเ่กีย่วของกบัอตุสาหกรรมไฟฟา ทัง้ดานการผลิต การซือ้ขายไฟฟา การสงไฟฟา
และการบํารุ งรักษา  โดยเปดสอนหลักสูตรแรกอยางเป นทางการ
ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2561 โดยมีคณะทํางานรวมพัฒนากระบวนการ
ดําเนินงาน และหลักสูตรในการเรียนการสอน รวมทั้งสิ้น 13 ทาน ไดแก
นางณัฐกฤตา เจตนกุลธร หัวหนาคณะทํางาน นายปรัชญา แกวแหวน
รองหัวหนาฯ นางพันธทิพย ชัชวาลย น.ส.ธวัลรัตน ศิริมังคลากุล 
น.ส.ภัทรฤดี รัตนปริคณน น.ส.อัญชลี มั่งพล นายธนกร สาแหรกทอง 

น.ส.พัชรินทร ทนุผล น.ส.สิริชฎิล เครือญาติ น.ส.อารยา วัตตธรรม 
น.ส.ธันยชนก จิตใส น.ส.เกศสุดา พิทักษศานต และนายพลกฤต สะอาด
 พวกเขาลวนมีความเชื่อมั่นวา จากประสบการณที่สั่งสมมายาวนานกวา 
50 ป ของ กฟผ. ทีไ่มเพยีงแตรบัผดิชอบในดานการผลติไฟฟา แตยงัรวมถงึ
ความมั่นคงของระบบไฟฟาในประเทศไทย กฟผ. พรอมที่จะถายทอด
ประสบการณและองคความรูใหกับบุคลาการในอุตสาหกรรมไฟฟา เพื่อท่ี
จะนําความรูไปดูแลและพัฒนาโรงไฟฟาใหเกิดความมั่นคงมากขึ้น เมื่อ
โรงไฟฟามคีวามม่ันคงกจ็ะสงผลตอภาพรวมระบบไฟฟาในประเทศดวยเชนกนั



หนทางสูสังเวียน ‘ธุรกิจ’ 
 ดวยจุดประสงคหลักของโครงการต้ังตนอยาง EGAT Young@
Heart ที่ กฟผ. สนับสนุนใหบุคลากรมารวมสรางสรรคโครงการสุดเจง
ใหเกิดประโยชนแกองคกรและประชาชน อีกทั้งยังตั้งใจพัฒนาบุคลากร
ของ กฟผ. ใหมีทักษะในเชิงการทําธุรกิจ พรอมรับกับการเปลี่ยนแปลง
ตาง ๆ จึงทําใหคณะทํางานไดมีการวางแผน และศึกษาโมเดลธุรกิจใน
ลักษณะเดียวกันมาเปนอยางดี กอนจะมาเปน EGAT Smart Academy 
ที่สมบูรณ พรอมเปดการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพ
 นายปรัชญา แกวแหวน ในฐานะรองหัวหนาคณะทํางาน เลาวา 
“เริ่มแรกของการจัดทําหลักสูตร เราทําการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน 
ความตองการ รวมถึงโอกาสทางธุรกิจสําหรับการจัดอบรมท่ีเกี่ยวของ
กับอุตสาหกรรมไฟฟา และเริ่มทํา Pilot Project จํานวน 2 หลักสูตร
เพื่อพิสูจน Business Model ที่เราไดศึกษามา ซึ่งไดผลตอบรับที่
ดีเกินคาดจากลูกคา หลังจากน้ันเราไดนําผลตอบรับ รวมถึงความ
ตองการเพิ่มเติมจากผูเรียน มาตอยอดเพิ่มเปน 5 หลักสูตรในป 2562 
ซึ่งเราไดขยายตลาดไปยังประเทศเพื่อนบาน ในรูปแบบ In-house 
Training หรือการเขาไปเปนผูจัดการเรียนการสอนใหในองคกรอื่น ๆ 
ซึ่งทําใหเห็นชัดวา เรายังมีโอกาสในการขยายธุรกิจจาก EGAT Smart 
Academy ทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ”
 ในป 2562 EGAT Academy สรางรายไดกวา 3 ลานบาท จากการ
ทําหนาที่เปน Training & Solution Provider ใหแกบุคคลภายนอก 
และกาวตอไปในสังเวียน ‘ธุรกิจ’ EGAT Academy จะเพ่ิมความ
หลากหลายในการเขาถึงองคความรูดวย Online Learning Platform 
รวมถึงจับมือกับผูใหบริการ Learning Platform อื่น ๆ เพิ่มโอกาสใน
การเขาถึงและเปนท่ีรูจักในวงกวาง เพื่อให EGAT Academy เปน
หนวยงานทีท่กุคนนึกถงึเมือ่ตองการพฒันาความรูดานอตุสาหกรรมไฟฟา
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ENTERING THE ‘BUSINESS’ ARENA
Following the primary objectives of the EGAT’s original project

— EGAT Young @ Heart, through which EGAT encourages staff members 
to initiate creative and exciting projects that benet the organization 
and the public, EGAT continues to encourage personnel to develop 
business skills and abilities to adapt to change. Due to this, the EGAT 
team has engaged in strategic planning, as well as studying various 
business models, before nally reaching the result of EGAT Smart 
Academy — one that is complete, and ready to provide a top quality 
teaching and learning experience. 

According to deputy leader Prashya Kaewwan, “We began developing 
the curriculum by analyzing the strengths, weaknesses, and needs, as 
well as the business opportunities in organizing trainings related to the 
electrical industry. From there, we launched 2 Pilot Projects in order to 
test the business models we studied, and we received very positive 
results from our customers that exceeded our expectations. This feedback 
even came with a clear need for our services from our students, which 
led to us expanding to ve additional courses in 2019. Through this, we 
have also managed to expand our target market to neighboring countries 
through the form of in-house training — where our team visits other 
organizations to help manage training sessions. It become clear that we 
still have many opportunities to expand this business with EGAT Smart 
Academy, both within our country and on an international level.”

In 2019, EGAT Academy managed to generate over 3 million baht 
in revenue, through serving as a Training & Solution Provider to the 
general public. Moving forwards within the ‘business’ arena, EGAT 
Academy aims to improve accessibility through launching an Online 
Learning Platform, as well as collaborating with other Learning Platform 
providers, in order to increase opportunities for others to access its 
resources. This will then lead EGAT Academy to become an organization 
that everyone thinks of when in need of improving their knowledge 
regarding the electrical industry.

S T A R T  U P



Those who are interested in can nd out more at:
Website: www.egat.co.th / academy.egat.co.th
Email: egatacademy@egat.co.th
LINE: @EGATAcademy

ตัวอยางหลักสูตรที่เปดใหบุคคลภายนอกศึกษา
 ไดแก หลักสูตรเทคโนโลยีโรงไฟฟาและการบํารุงรักษา หลักสูตรสัญญาซ้ือขายไฟฟาขั้นตนสําหรับโรงไฟฟาพลังนํ้าตางประเทศ
หลักสูตรระบบปองกันสําหรับโรงไฟฟา: ระบบควบคุมเครื่องกําเนิดไฟฟาและอุปกรณไฟฟา หลักสูตรเทคโนโลยีเครื่องกลสําหรับ
โรงไฟฟาและโรงงาน โดยบางหลักสูตรจะมีการเย่ียมชมโรงไฟฟา สถานีไฟฟาดวย นอกจากน้ันมีหลักสูตร Preliminary to Power 
Purchase Agreement for Cross-border Hydropower Project ทีจ่ดัทาํแบบ In-House ทีป่ระเทศลาว โดยจดัใหกบับรษิทัพฒันา
โรงไฟฟาพลังน้ําจากประเทศจีนที่ไดสิทธิ์ในการพัฒนาโรงไฟฟาพลังนํ้าในประเทศลาว 

ผูที่สนในหลักสูตรสามารถตรวจสอบรายละเอียดและสอบถามเพิ่มเติมไดที่
เว็บไซต www.egat.co.th / academy.egat.co.th
อีเมล egatacademy@egat.co.th 
ไลน @EGATAcademy
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SAMPLE COURSES OPEN TO 
THE GENERAL PUBLIC INCLUDE:

Power Plant Technology and Maintenance, Basic Power Purchase Agreement 
for Cross-border Hydropower Plants, Protection System for Power Plants: Generator 
and Electrical Control System, Mechanical Technology for Power Plants and 
Factories. In some courses, participants will get the chance to visit power plants, 
as well as substations. In addition, a course offered by EGAT Academy is the 
Preliminary to Power Purchase Agreement for Cross-border Hydropower Project, 
conducted in-house in Laos, for Chinese hydropower developers that have the 
right to develop a hydropower plant in Laos.
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ความเขียวขจีของตนไมนานาพันธุที่ขึ้นทึบ ตนโกงกางใบเล็กใหญ
พลิ้วไหวตามแรงลม รากของโกงกางท่ีกอดรัดกันอยางแนนหนา
แผคลุมผืนดินไว พื้นดินและพื้นนํ้าเปนที่อยู อาศัยของสัตวนานา
ชนิด อาทิ ปูแสม ปูทะเล ปลาตีน ทองฟาเหนือผืนปาชายเลนมี
เหยี่ยวแดงบินโฉบไปมาอาศัยปาชายเลนเปนแหลงหากิน แสดงถึง
ความอุดมสมบูรณของผืนปาชายเลนปากแมนํ้ า เวฬุ จังหวัด
จันทบุรีในปจจุบัน

C A R E & S H A R E

Going back in time about ve 
years ago, the condition of the 
mangrove forest in Chanthaburi was 
very different from today.

The encroachment of mangrove 
forest by capitalists and villagers for 
sh and shrimp farming contributed 
to the ruins of the woods.

When their businesses became 
unviable or the land was useless, the 
land was abandoned and new farming 
ground was sought.

This became a cycle and the open 
space as far as the eye could see, 
whice bore witness to such malpractice.

Water from shrimp ponds also 
caused pollution as waste water 
destroyed the surrounding eco-
s y s t e m s  a n d  c a u s e d  t h e 
disappearance of marine animals 
which relied on the mangrove forest 

คืนชีพปาชายเลน
ผืนปาอันอุดมสมบูรณ
แหงปากแมนํ้าเวฬุ 
ผลสําเร็จงานปลูกปา กฟผ. 
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 หากยอนเวลาไปราว 5 ปกอน สภาพผืนปา
ชายเลนจังหวัดจันทบุรีแตกตางจากปจจุบัน
ราวกบัหนามือเปนหลงัมอื เนือ่งดวยการบกุรกุถาง
ปาของกลุมนายทุนและชาวบานนํามาทําเปนบอ
เพาะเล้ียงพันธุปลา ทํานากุง อีกทั้งเมื่อทําแลว
ขาดทุนบาง ไมคุมทุนบาง หรือพื้นที่เดิมที่ทําอยู
หมดประโยชนก็ทิ้งราง เวียนไปทําในพื้นที่อื่น จน
มองเห็นเปนพื้นที่โลงเตียนไกลสุดลูกตา นํ้าจาก
บอกุงยังสรางมลภาวะเปนนํ้าเสียทําลายระบบ
นิเวศรอบ ๆ จนเสียหาย สัตวทะเลเริ่มหายไป
เนื่องจากขาดพื้นที่ปาชายเลน ซึ่งสัตวทั้งหลายใช
เปนบานพัก เปนแหลงอนุบาลสัตวนํ้า กระทบไป
ถึงชาวบานที่ประกอบอาชีพประมง พวกเขาเร่ิม
จบัสตัวนํา้ไดปรมิาณนอยลง เหลานีเ้ปนสิง่ที ่กฟผ. 
ไดพบหลงัเขาไปสํารวจพ้ืนทีเ่ขตปาสงวนแหงชาติ
ปาชายเลนปากแมนํ้าเวฬุ จังหวัดจันทบุรีเมื่อราว
ป 2557 แมจะอยูในเขตปาสงวนแหงชาติ แต
สภาพปาชายเลนน้ันได ถูกบุกรุกทําลายจน
เสื่อมโทรม การฟนคืนสภาพปาตามธรรมชาติจึง
เปนไปไดยาก เนื่องจากพันธุไมหลักของปาชาย
เลน เชน โกงกาง โปรง พังกา ฯ หลงเหลืออยูใน
พื้นท่ีนอยมาก หากยิ่งปลอยไวนานวันจะสงผล
กระทบตอระบบนิเวศทางทะเลอยางมหาศาล 

ในป 2558 กฟผ. จบัมอืกบักรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝง (ทช.)  ดาํเนนิการพลกิฟนคนืผนื
ปาชายเลนในเขตปาสงวนแหงชาต ิปากแมนํา้เวฬุ 
จังหวัดจันทบุรี รวมจํานวน 6,000 ไร แบงเปน 
บริเวณทองที่ตําบลบอ และตําบลบางชัน อําเภอ
ขลุง ในป 2558 จํานวน 1,000 ไร บริเวณทองที่
บานทองหลาง บานแหลมผ ีและบานอเิทพ ตาํบล
บางชัน อําเภอขลุง ในป 2559 จํานวน 2,000 ไร 
และในป 2560 จํานวน 3,000 ไร บริเวณทองที่
ตําบลบอ ตําบลบางชัน อําเภอขลุง และตําบล
หนองชิ่ม อําเภอแหลมสิงห โดยเปนการปลูก 
1 ป บํารุงรักษาตอเนื่อง 2 ป แลวจึงสงมอบพื้นที่
ซึ่งเปนเขตปาสงวนแหงชาติคืนใหกับ ทช.

REVIVING RICH 
MANGROVES 
BACK TO THE 
WELU ESTUARY
A TESTIMONY OF 
EGAT’S SUCCESSFUL 
REFORESTATION

There lies a lush ora. The small and large leaves 
of mangrove trees sway in the wind with their 
intertwined roots and spreading over the ground. 
The land and water are the habitat for many 
animals, such as sea crabs and blenny sh. In 
the sky above the mangrove forest, red hawks 
hover around looking for food.

These elements clearly show the abundance 
of mangroves at the Welu Estuary in Chanthaburi 
Province at present.

as their habitat and breeding ground.
Fishermen in the areas were also 

affected and began to see fewer catch.
This was the situation EGAT has 

discovered after exploring the Welu 
Estuary Mangrove National Reserved 
Forest in Chanthaburi Province in 
2014.

 Though lying in the national 
reserved forest, the condition of the 
mangrove forest faced destruction to 
degree that any restoration became 
prohibitive. 

This was due to the fact that the 
main plants of mangrove forests, such 
as Goang Gaang, Proang and Pangga 
in those areas had mostly gone.

If left in the way it was for a long 
time, there would have been an 
enormous impact on marine eco-
systems.
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ความเขียวขจีของตนไมนานาพันธุที่ขึ้นทึบ ตนโกงกางใบเล็กใหญ
พลิ้วไหวตามแรงลม รากของโกงกางท่ีกอดรัดกันอยางแนนหนา
แผคลุมผืนดินไว พื้นดินและพื้นนํ้าเปนที่อยู อาศัยของสัตวนานา
ชนิด อาทิ ปูแสม ปูทะเล ปลาตีน ทองฟาเหนือผืนปาชายเลนมี
เหยี่ยวแดงบินโฉบไปมาอาศัยปาชายเลนเปนแหลงหากิน แสดงถึง
ความอุดมสมบูรณของผืนปาชายเลนปากแมนํ้ า เวฬุ จังหวัด
จันทบุรีในปจจุบัน

C A R E & S H A R E

Going back in time about ve 
years ago, the condition of the 
mangrove forest in Chanthaburi was 
very different from today.

The encroachment of mangrove 
forest by capitalists and villagers for 
sh and shrimp farming contributed 
to the ruins of the woods.

When their businesses became 
unviable or the land was useless, the 
land was abandoned and new farming 
ground was sought.

This became a cycle and the open 
space as far as the eye could see, 
whice bore witness to such malpractice.

Water from shrimp ponds also 
caused pollution as waste water 
destroyed the surrounding eco-
s y s t e m s  a n d  c a u s e d  t h e 
disappearance of marine animals 
which relied on the mangrove forest 

คืนชีพปาชายเลน
ผืนปาอันอุดมสมบูรณ
แหงปากแมนํ้าเวฬุ 
ผลสําเร็จงานปลูกปา กฟผ. 
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 หากยอนเวลาไปราว 5 ปกอน สภาพผืนปา
ชายเลนจังหวัดจันทบุรีแตกตางจากปจจุบัน
ราวกบัหนามอืเปนหลงัมอื เนือ่งดวยการบกุรกุถาง
ปาของกลุมนายทุนและชาวบานนํามาทําเปนบอ
เพาะเล้ียงพันธุปลา ทํานากุง อีกทั้งเมื่อทําแลว
ขาดทุนบาง ไมคุมทุนบาง หรือพื้นที่เดิมท่ีทําอยู
หมดประโยชนก็ทิ้งราง เวียนไปทําในพื้นที่อื่น จน
มองเห็นเปนพื้นที่โลงเตียนไกลสุดลูกตา นํ้าจาก
บอกุงยังสรางมลภาวะเปนนํ้าเสียทําลายระบบ
นิเวศรอบ ๆ จนเสียหาย สัตวทะเลเริ่มหายไป
เนื่องจากขาดพื้นที่ปาชายเลน ซึ่งสัตวทั้งหลายใช
เปนบานพัก เปนแหลงอนุบาลสัตวนํ้า กระทบไป
ถึงชาวบานที่ประกอบอาชีพประมง พวกเขาเร่ิม
จบัสตัวนํา้ไดปรมิาณนอยลง เหลานีเ้ปนสิง่ท่ี กฟผ. 
ไดพบหลงัเขาไปสาํรวจพืน้ทีเ่ขตปาสงวนแหงชาติ
ปาชายเลนปากแมนํ้าเวฬุ จังหวัดจันทบุรีเมื่อราว
ป 2557 แมจะอยูในเขตปาสงวนแหงชาติ แต
สภาพปาชายเลนน้ันได ถูกบุกรุกทําลายจน
เสื่อมโทรม การฟนคืนสภาพปาตามธรรมชาติจึง
เปนไปไดยาก เนื่องจากพันธุไมหลักของปาชาย
เลน เชน โกงกาง โปรง พังกา ฯ หลงเหลืออยูใน
พื้นที่นอยมาก หากย่ิงปลอยไวนานวันจะสงผล
กระทบตอระบบนิเวศทางทะเลอยางมหาศาล 

ในป 2558 กฟผ. จบัมอืกบักรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝง (ทช.)  ดาํเนนิการพลกิฟนคนืผนื
ปาชายเลนในเขตปาสงวนแหงชาต ิปากแมนํา้เวฬุ 
จังหวัดจันทบุรี รวมจํานวน 6,000 ไร แบงเปน 
บริเวณทองที่ตําบลบอ และตําบลบางชัน อําเภอ
ขลุง ในป 2558 จํานวน 1,000 ไร บริเวณทองที่
บานทองหลาง บานแหลมผ ีและบานอเิทพ ตาํบล
บางชัน อําเภอขลุง ในป 2559 จํานวน 2,000 ไร 
และในป 2560 จํานวน 3,000 ไร บริเวณทองที่
ตําบลบอ ตําบลบางชัน อําเภอขลุง และตําบล
หนองชิ่ม อําเภอแหลมสิงห โดยเปนการปลูก 
1 ป บํารุงรักษาตอเนื่อง 2 ป แลวจึงสงมอบพื้นที่
ซึ่งเปนเขตปาสงวนแหงชาติคืนใหกับ ทช.

REVIVING RICH 
MANGROVES 
BACK TO THE 
WELU ESTUARY
A TESTIMONY OF 
EGAT’S SUCCESSFUL 
REFORESTATION

There lies a lush ora. The small and large leaves 
of mangrove trees sway in the wind with their 
intertwined roots and spreading over the ground. 
The land and water are the habitat for many 
animals, such as sea crabs and blenny sh. In 
the sky above the mangrove forest, red hawks 
hover around looking for food.

These elements clearly show the abundance 
of mangroves at the Welu Estuary in Chanthaburi 
Province at present.

as their habitat and breeding ground.
Fishermen in the areas were also 

affected and began to see fewer catch.
This was the situation EGAT has 

discovered after exploring the Welu 
Estuary Mangrove National Reserved 
Forest in Chanthaburi Province in 
2014.

 Though lying in the national 
reserved forest, the condition of the 
mangrove forest faced destruction to 
degree that any restoration became 
prohibitive. 

This was due to the fact that the 
main plants of mangrove forests, such 
as Goang Gaang, Proang and Pangga 
in those areas had mostly gone.

If left in the way it was for a long 
time, there would have been an 
enormous impact on marine eco-
systems.
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In 2015, EGAT began collaborating with the 
Department of Marine and Coastal Resources to 
resuscitate the National Reserved Forest of the 
Welu Estuary in Chanthaburi Province. The mission 
covered a total area of 6,000 rai. 

Works began in 2015 of 1,000 rai in Bo and 
Bang Chan Sub-districts of Khlung District.

They Were follower by 2,000 rai in 2016 in Baan 
Thong Lang, Baan Laem Phi and Baan I-Thep of 
Bang Chan Sub-district, Khlung District, and another 
3,000 rai in 2017 in Bo and Bang Chan Sub-Districts 
of Khlung District, and Nong Chim Sub-District of 
Laem Sing District.

The works were carried out in two stages - one 
year for planting and two years for nourishing - 
before turning over the areas to the department.

EGAT’s mangrove restoration mission is not 
only meant to resurrect the forest but to revive 
the minds of the villagers who have co-existed 
within the areas, encouraging them to see the value 
of natural resources and preserving the forest in a 
sustainable manner well into the future.

EGAT strives to achieve this by building an 
understanding among villagers and asking them to 
return the occupied land for reforestation.

Villagers are made to be aware of the value 
and benets of conserving the forest, the co-
existence between people and forests, creating 
communal participation in the planting, caring and 
cherishing of the forest.

The objective is not forbidding villagers from 
exploiting the forest, but encouraging them not to 
destroy it.

Looking back at the EGAT Mangrove Forest 
Plantation Area in the National Reserved Forest, 
the Welu Estuary in Chanthaburi Province, we today 
nd the abundance of mangrove forest with trees 
growing well and young aquatic animals, such as 
baby shrimp, mollusca, crabs and sh coming to 
shelter in this mangrove forest merrily.

Not only is this abundant mangrove forest 
benecial to the livelihoods of coastal shery 
communities in the area, but it has also spurred 
tourism and created community products.

No one would appreciate the benets of 
wetlands forest more than the villagers living in 
the area.

Chuchat Chaisang, a member of the Welu 
Watershed Mangrove Conservation Network said,
“I used to engage in shing and shrimp farming but 
found it difcult to make ends meet.

  “But once EGAT’s reforestation fell in place, 
shrimp, shells and crabs started to re-emerge, 
making livelihood better than before.

That turned me from being an opponent of 
EGAT’s reforestation mission to be a supporter and 
help to look after the forest oor here as well. 
In this regard, I would like to thank EGAT for the 
reforestation.”

ภารกิจฟนฟูปาชายเลนของ กฟผ. ไม
เพียงตองการพลิกฟ นผืนปาเทาน้ัน แต
ตองการพลิกฟนจติใจของชาวบานในพืน้ทีซ่ึง่
อยูรวมกับปาชายเลน ใหพวกเขาเห็นคุณคา
ของทรพัยากรธรรมชาตแิละรักษาปาไวอยาง
ยั่งยืนตลอดไป โดยเริ่มจากการทําประชาคม
เพือ่สรางความเขาใจกับชาวบานพรอมขอคืน
พื้นที่ เดิมจากชาวบานเพื่อนํามาปลูกปา 
(เนื่องจากมีชาวบานบางสวนเขามาทํากินใน
พื้นที่เขตปาสงวนฯ) สรางจิตสํานึกใหเห็น
คุณค าและประโยชน ของการรักษาป า
ชายเลน ชี้ใหเห็นถึงการอยู ร วมกันอยาง
เกื้อกูลระหวางคนกับปา สรางการมีสวนรวม
ใหชาวบานไดรวมปลูกและดูแลเพื่อใหเกิด
การหวงแหนรักษาปา โดยไมไดหามให
ชาวบานเขาไปใชประโยชนจากปา เพียงแต
ตองไมทําลายปา

และในวันนีไ้ดมโีอกาสกลับไปดูพืน้ทีป่ลูก
ปาชายเลนของ กฟผ. บรเิวณเขตปาสงวนแหง
ชาติ ปากแมนํ้าเวฬุ จังหวัดจันทบุรีอีกครั้ง 
พบวามีแตความอุดมสมบูรณ ปาชายเลนมี
การเติบโตเปนอยางดี และมีสัตวนํ้าวัยออน 

เชน ลูกกุง หอย ปู ปลา เขามาพักพิงอาศัย
ปาชายเลนแหงนีก้นัอยางชืน่อุรา ไมเพยีงเทานี้
ป าชายเลนที่อุดมสมบูรณนี้ยังประโยชน
ตอยอดถงึการสรางชวีติและสรางอาชพีใหกบั
ชมุชนประมงชายฝงทีอ่ยูอาศัยในพ้ืนที ่ไดทาํ
มาหากินแบบเอ้ือประโยชนตอกนัอยางลงตัว 
ไมวาจะเปนการประมง การทองเท่ียว รวมถึง
การสรางผลผลิตจากปาชายเลนใหกลายเปน
สินคาชุมชน

 คงไมมีใครจะรูซึ้งถึงประโยชนของปา
ชายเลนไดดีเทากับชาวบานซ่ึงอยูอาศัยใน
พืน้ที ่คณุชชูาต ิฉายแสง เครือขายอนรุกัษปา
ชายเลนลุมน้ําเวฬุ เลาวา “แตกอนตนเคย
ประกอบอาชีพประมงและทํานากุงรายได
ไมคอยดี หากินไปวัน ๆ ตอมาพอมีโครงการ
ปลูกปาของ กฟผ. เกิดขึ้น หลังจากปลูกปา
กม็ ีกุง หอย ปู ปลา มาอาศัยทําใหการทํามา
หากินดีขึ้นกวาแตก อน ตนจึงเปลี่ยนใจ
มาสนับสนุนและคอยชวยดูแลพ้ืนปาตรงนี้
ไปด วย ซึ่งแต ก อนน้ันก็ไม ได เต็มใจกับ
นโยบายขอคืนพื้นท่ีปาเทาไหร ทั้งนี้อยากจะ
ขอบคุณ กฟผ. ที่ไดมาชวยเหลือปลูกปา”

คุณธนวัฒน  รักรวม
Thanawat Rakruam

Thanawat Rakruam, a villager in Nong Chim Sub-district, Laem Sing District, Chanthaburi 
Province said, “Before returning to my hometown in Chanthaburi, I used to be a factory 
worker.

“The reason I went to work far from home was because resources in the forest 
became scarce to make a living.

“I decided to come home because the reforestation came to fruition and resources 
like crabs, sh, shrimp, shellsh become plentiful, making it easier to earn a living and 
enough to generate income to support the family. My sincere appreciation goes to EGAT 
for making a living space and giving nature back to our home.”

Restoring a forest of more than 6,000 rai to become fertile again like a magical spell 
is not an easy task.

But with EGAT’s true determination by planting trees in the forest and in the hearts 
of people, the nature has brightened again, bringing about enormous benets to the 
society and the nation.

 ดาน คุณธนวัฒน  รักรวม ชาวบานตําบลหนองชิ่ม 
อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี เลาวา “กอนจะกลับ
มาอยูบานที่จันทบุรีนี้ อาชีพเดิมเปนพนักงานโรงงาน ที่
ไปทํางานไกลบานเพราะวา ไมมีพื้นท่ีทํามาหากิน ปา
ธรรมชาติทรพัยากรมันนอย ทาํใหมาหากินลําบาก ทีต่น
กลับมาอยูที่บ านอีกครั้งก็เพราะมีการปลูกปาแลว
ธรรมชาติมันก็ดีขึ้น ทรัพยากรก็มีพวก ปู ปลา กุง หอย 
ทาํใหหากนิไดงายขึน้ กพ็อสรางรายไดเลีย้งครอบครวัได 
อยากใหขอบคุณทาง กฟผ. ที่ทําใหมีพื้นท่ีทํามาหากิน
และทําใหมีธรรมชาติคืนสูบานเรา”

 การพลกิฟนปาใหญกวา 6,000 ไร ใหกลบัมาอดุม
สมบูรณอีกครั้งราวกับรายเวทมนตมหัศจรรย ไมใช
เรือ่งงาย แตดวยความตัง้ใจจรงิของ กฟผ. ทัง้การปลกู
ทีป่าและการปลกูทีใ่จชาวบาน ทาํใหธรรมชาตกิลบัมา
สดใสอีกคร้ัง กอเกิดเปนประโยชนตอสังคมและ
ประเทศชาติอยางมหาศาล 

คุณชูชาติ ฉายแสง
Chuchat Chaisang
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“The reason I went to work far from home was because resources in the forest 
became scarce to make a living.

“I decided to come home because the reforestation came to fruition and resources 
like crabs, sh, shrimp, shellsh become plentiful, making it easier to earn a living and 
enough to generate income to support the family. My sincere appreciation goes to EGAT 
for making a living space and giving nature back to our home.”

Restoring a forest of more than 6,000 rai to become fertile again like a magical spell 
is not an easy task.

But with EGAT’s true determination by planting trees in the forest and in the hearts 
of people, the nature has brightened again, bringing about enormous benets to the 
society and the nation.
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ธรรมชาตทิรพัยากรมันนอย ทาํใหมาหากนิลําบาก ทีต่น
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และทําใหมีธรรมชาติคืนสูบานเรา”

 การพลกิฟนปาใหญกวา 6,000 ไร ใหกลบัมาอดุม
สมบูรณอีกครั้งราวกับรายเวทมนตมหัศจรรย ไมใช
เรือ่งงาย แตดวยความต้ังใจจริงของ กฟผ. ทัง้การปลกู
ทีป่าและการปลกูทีใ่จชาวบาน ทาํใหธรรมชาตกิลบัมา
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กลุมบางปะกง
มีปลากะพงของ
โรงไฟฟาบางปะกง

ตลอดระยะเวลาท่ีผานมา การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
(กฟผ.) ใหความสําคัญกับความรับผิดชอบตอสังคมมาอยาง
ตอเนื่อง ซึ่งทุก ๆ การทํางานไดหลอหลอมใหพนักงาน กฟผ. 
ทุกคนตางมีหัวใจจิตอาสาที่อยากตอบแทนสังคมเสมอ ทําใหเกิด
โครงการ ‘คน กฟผ. ทําดี’ เพื่อใหชาว กฟผ. มารวมคิดกิจกรรม
ดี ๆ  เพ่ือเปนผูใหแกสังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอม และน่ันเปนจุด
กําเนิด ‘กลุมบางปะกง มีปลากะพง ของโรงไฟฟาบางปะกง’ พรอม
กับสรางสรรคกิจกรรมทําความดีดวยการพัฒนาเทคโนโลยีเล้ียง
ปลากะพงในกระชัง สานตอองคความรู ภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อ
ชุมชนและเกษตรกรชาวบางปะกงไดเปนผลสําเร็จ 
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จุดเริ่มตน...เพราะอยากเปน
‘คน กฟผ. ทําดี’ 

จากโครงการ ‘คน กฟผ. ทําดี’ ปที่ 7 ซึ่งฝาย
กลยุทธความยั่งยืนชวนจิตอาสาชาว กฟผ. รวมกลุม
เพ่ือคิดคนและสรางสรรคกิจกรรมท่ีเปนประโยชน
ตอสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอมนั้น ลาสุด ‘กลุม
บางปะกง มีปลากะพง ของโรงไฟฟาบางปะกง’ ได
ดาํเนินโครงการพัฒนาเทคโนโลยีเลีย้งปลากะพงขาว
สูชุมชนไดเปนผลสําเร็จ 

โครงการฯ นี้ เริ่มต นเมื่อป ที่แล ว มาวันนี้ 
ดูเหมือนวาผลสําเร็จท่ีออกมาเปนรูปธรรมไดทําให
ทีมทํางานทําความดี ‘กลุมบางปะกง มีปลากะพง 
ของโรงไฟฟาบางปะกง’ นั้นตางรูสึกภาคภูมิใจกัน
อยางถวนหนา 

“ชุมชืน่หวัใจมากครบั ยิง่เวลาเหน็พี ่ๆ ทีต่องลง
พื้นที่ ลงภาคสนามกับชุมชน แลวกอดกับชาวบาน
ทําเอาเราน้ําตาคลอเหมือนกันนะ เพราะพวกเรา
ทาํงานปฏบิตักิาร ทาํดานเทคนคิ ซึง่สวนใหญทาํงาน
ในโรงไฟฟา ไมไดลงไปสัมผัสชุมชน พอมาเห็น
ภาพความสัมพันธของ กฟผ. กับชาวบานก็รู สึก
ตื้นตันเลยเหมือนกัน” โนต - คชัสิทธิ์ พรหมณีย
วิศวกรของโรงไฟฟาบางปะกงที่ถูกเพื่อน ๆ แตงตั้ง
ใหเปนหัวหนาของโครงการฯ นี้บอกเลาความรูสึก
หลังจากที่ดําเนินงานมากวา 1 ป

“โครงการนี้เริ่มจากพี่กิต (กิตติ์คเณศ คชชา) 
และพ่ีหนึ่ง (โศรดา ชุนรัตน) ซึ่งเปนคนลงพ้ืนที่
ทาํใหเหน็วาชาวบานกาํลงัมปีญหาอะไร ซึง่พี ่ๆ  เห็น
ปญหาเรื่องการเลี้ยงปลากะพงซึ่งถือเปนซิกเนเจอร
ของบางปะกง เลยมาบอกผมกบัเพือ่น ๆ และนอง ๆ
ซึ่งทําเรื่องวิจัยกับสิ่งประดิษฐใหลงไปดู เผื่อวาใน
ฐานะวิศวกรอาจจะชวยแกไขความเดือดรอนของ
ชุมชนได แรก ๆ ก็เห็นหลายปญหานะครับ ทั้งเร่ือง
ผักตบชวา ขยะ และยังมีปลากะพงที่เลี้ยงในกระชัง
ขาดออกซิเจนทําใหตายเปนจํานวนมาก ซึ่งมัน
เก่ียวของกับเรื่องการวัดออกซิเจนในนํ้า เหตุนี้เอง
ทําใหพวกเราตกลงกันวา อะ! ทําโครงการแกปญหา
เรือ่งนีแ้หละ เลยไปคยุกบัทมีนวตักรรม คยุกันวาใคร
ทาํอะไรไดแคไหน อยางไร เลยต้ังกลุมขึน้มา จากน้ัน
เจอปญหาวา ไมรูจะหาเงินที่ไหน ก็พอดีมีโครงการ 
‘คน กฟผ. ทําดี’ เลยเสนอโครงการน้ีเขาไป และ
ทําเรื่องของบประมาณ ซึ่งก็ไดรับอนุมัติมาครับ” 

กาวผานชองวางระหวางเจนเนอเรชั่น
สานตอองคความรูภูมิปญญาทองถิ่น
พัฒนาเทคโนโลยีเลี้ยงปลากะพงขาวสูชุมชน
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FUSING LOCAL WISDOM
WITH TECHNOLOGY IN 
SNAPPER FARMING
EGAT’S BANG PAKONG 
PLANT PERSONNEL 
ENGAGE IN COMMUNITY 
DEVELOPMENT WITH NO 
GENERATION BOUNDS

It is a well-known fact that the Electricity Generating 
Authority of Thailand (EGAT) has consistently given 
importance to social responsibility.

Every undertaking in that regard which EGAT people 
have engaged in, serve to strengthen the spirit of 
volunteering to perform good deeds for society.

This has given rise to the ‘EGAT People Do Good 
Deep’ project, which encourages EGAT staff to come up 
with good activities that contribute to the society, 
communities and the environment.

And that was how the ‘Bang Pakong Group for Aiding 
Snapper Farming’ was created, with a mission to develop 
the technology of raising snapper in the oating cages,
based on local wisdom, for the benets of the 
community and Bang Pakong farmers.

THE BEGINNING: 
‘IT’S ALL ABOUT WANTING 
TO BE AN EGAT PERSON 
DOING GOOD DEEDS’

The ‘EGAT People Do Good Deeds’ scheme 
has been around for seven years and the Bang
Pakong Group’s snapper development turned 
out to be the latest success story in that pursuit.

The Bang Pakong Group’s snapper project 
kicked off last year and today it looks like that 
a tangible achievement has been made and it 
has become a pride of the group.

“I am so delighted especially when seeing 
my senior colleagues being hugged by the 
villagers. That sight makes my eyes ll with 
tears,” said Cutchasit “Note” Prommanee, an 
engineer at Bang Pakong Power Plant.

“Our works are on technical operations 
inside the power plants, we do not normally go 
out to get in touch with the community, so 
when we do engage with them and see the 
relationship between EGAT and the villagers,
I feel overwhelmed as well,” he added.

Mr. Cutchasit, who was appointed the
head of the project, related his experience of 
being involved in the project for more than
one year.

“This project started with Phi Kit (Kitkanes 
Kojcha) and Phi Nueng (Sorada Choonratana), 
who went down to the areas and saw problems 
villagers were facing.

“They saw the problem of raising snappers, 
the iconic commodity of Bang Pakong, at the
top of the list.

“They told me and friends, who have been 

doing researches and development inventions, 
to take a good look and see, from the perspective 
of an engineer, what could be done to
solve the hardship of the community.

“At rst, I saw many problems - water 
hyacinths, garbage, and a lot of snappers in 
oating cages dying due to insufcient oxygen.

“We then came to the conclusion that
this is related to the measurement of oxygen
in water, and a matter we needed to pursue.

“We then talked to the innovation team, 
what they could do, and then set up a group 
only to encounter nancial barriers.

“Thankfully, there was a project called
‘EGAT People Do Good Deeds’ which addressed
the budgetary issue. We made a proposal for
consideration, and it was duly approved along 
with a budget.”
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กลุมบางปะกง
มีปลากะพงของ
โรงไฟฟาบางปะกง

ตลอดระยะเวลาท่ีผานมา การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
(กฟผ.) ใหความสําคัญกับความรับผิดชอบตอสังคมมาอยาง
ตอเนื่อง ซึ่งทุก ๆ การทํางานไดหลอหลอมใหพนักงาน กฟผ. 
ทุกคนตางมีหัวใจจิตอาสาที่อยากตอบแทนสังคมเสมอ ทําใหเกิด
โครงการ ‘คน กฟผ. ทําดี’ เพ่ือใหชาว กฟผ. มารวมคิดกิจกรรม
ดี ๆ  เพ่ือเปนผูใหแกสังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอม และน่ันเปนจุด
กําเนิด ‘กลุมบางปะกง มีปลากะพง ของโรงไฟฟาบางปะกง’ พรอม
กับสรางสรรคกิจกรรมทําความดีดวยการพัฒนาเทคโนโลยีเล้ียง
ปลากะพงในกระชัง สานตอองคความรู ภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อ
ชุมชนและเกษตรกรชาวบางปะกงไดเปนผลสําเร็จ 
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จุดเริ่มตน...เพราะอยากเปน
‘คน กฟผ. ทําดี’ 

จากโครงการ ‘คน กฟผ. ทําดี’ ปที่ 7 ซึ่งฝาย
กลยุทธความยั่งยืนชวนจิตอาสาชาว กฟผ. รวมกลุม
เพ่ือคิดคนและสรางสรรคกิจกรรมท่ีเปนประโยชน
ตอสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอมนั้น ลาสุด ‘กลุม
บางปะกง มีปลากะพง ของโรงไฟฟาบางปะกง’ ได
ดาํเนินโครงการพัฒนาเทคโนโลยีเลีย้งปลากะพงขาว
สูชุมชนไดเปนผลสําเร็จ 

โครงการฯ นี้ เร่ิมต นเมื่อป ที่แล ว มาวันนี้ 
ดูเหมือนวาผลสําเร็จท่ีออกมาเปนรูปธรรมไดทําให
ทีมทํางานทําความดี ‘กลุมบางปะกง มีปลากะพง 
ของโรงไฟฟาบางปะกง’ นั้นตางรูสึกภาคภูมิใจกัน
อยางถวนหนา 

“ชุมช่ืนหวัใจมากครับ ยิง่เวลาเหน็พี ่ๆ ทีต่องลง
พื้นที่ ลงภาคสนามกับชุมชน แลวกอดกับชาวบาน
ทําเอาเราน้ําตาคลอเหมือนกันนะ เพราะพวกเรา
ทาํงานปฏบิตักิาร ทาํดานเทคนคิ ซึง่สวนใหญทาํงาน
ในโรงไฟฟา ไมไดลงไปสัมผัสชุมชน พอมาเห็น
ภาพความสัมพันธของ กฟผ. กับชาวบานก็รู สึก
ตื้นตันเลยเหมือนกัน” โนต - คชัสิทธ์ิ พรหมณีย
วิศวกรของโรงไฟฟาบางปะกงที่ถูกเพื่อน ๆ แตงตั้ง
ใหเปนหัวหนาของโครงการฯ นี้บอกเลาความรูสึก
หลังจากที่ดําเนินงานมากวา 1 ป

“โครงการนี้เริ่มจากพี่กิต (กิตติ์คเณศ คชชา) 
และพ่ีหนึ่ง (โศรดา ชุนรัตน) ซึ่งเปนคนลงพ้ืนที่
ทาํใหเหน็วาชาวบานกาํลงัมปีญหาอะไร ซึง่พี ่ๆ  เหน็
ปญหาเรื่องการเลี้ยงปลากะพงซึ่งถือเปนซิกเนเจอร
ของบางปะกง เลยมาบอกผมกบัเพือ่น ๆ และนอง ๆ
ซึ่งทําเรื่องวิจัยกับสิ่งประดิษฐใหลงไปดู เผื่อวาใน
ฐานะวิศวกรอาจจะชวยแกไขความเดือดรอนของ
ชุมชนได แรก ๆ ก็เห็นหลายปญหานะครับ ทั้งเรื่อง
ผักตบชวา ขยะ และยังมีปลากะพงที่เลี้ยงในกระชัง
ขาดออกซิเจนทําใหตายเปนจํานวนมาก ซึ่งมัน
เกี่ยวของกับเรื่องการวัดออกซิเจนในนํ้า เหตุนี้เอง
ทําใหพวกเราตกลงกันวา อะ! ทําโครงการแกปญหา
เรือ่งนีแ้หละ เลยไปคยุกบัทมีนวตักรรม คยุกนัวาใคร
ทาํอะไรไดแคไหน อยางไร เลยต้ังกลุมขึน้มา จากน้ัน
เจอปญหาวา ไมรูจะหาเงินที่ไหน ก็พอดีมีโครงการ 
‘คน กฟผ. ทําดี’ เลยเสนอโครงการน้ีเขาไป และ
ทําเรื่องของบประมาณ ซึ่งก็ไดรับอนุมัติมาครับ” 

กาวผานชองวางระหวางเจนเนอเรช่ัน
สานตอองคความรูภูมิปญญาทองถิ่น
พัฒนาเทคโนโลยีเลี้ยงปลากะพงขาวสูชุมชน
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FUSING LOCAL WISDOM
WITH TECHNOLOGY IN 
SNAPPER FARMING
EGAT’S BANG PAKONG 
PLANT PERSONNEL 
ENGAGE IN COMMUNITY 
DEVELOPMENT WITH NO 
GENERATION BOUNDS

It is a well-known fact that the Electricity Generating 
Authority of Thailand (EGAT) has consistently given 
importance to social responsibility.

Every undertaking in that regard which EGAT people 
have engaged in, serve to strengthen the spirit of 
volunteering to perform good deeds for society.

This has given rise to the ‘EGAT People Do Good 
Deep’ project, which encourages EGAT staff to come up 
with good activities that contribute to the society, 
communities and the environment.

And that was how the ‘Bang Pakong Group for Aiding 
Snapper Farming’ was created, with a mission to develop 
the technology of raising snapper in the oating cages,
based on local wisdom, for the benets of the 
community and Bang Pakong farmers.

THE BEGINNING: 
‘IT’S ALL ABOUT WANTING 
TO BE AN EGAT PERSON 
DOING GOOD DEEDS’

The ‘EGAT People Do Good Deeds’ scheme 
has been around for seven years and the Bang
Pakong Group’s snapper development turned 
out to be the latest success story in that pursuit.

The Bang Pakong Group’s snapper project 
kicked off last year and today it looks like that 
a tangible achievement has been made and it 
has become a pride of the group.

“I am so delighted especially when seeing 
my senior colleagues being hugged by the 
villagers. That sight makes my eyes ll with 
tears,” said Cutchasit “Note” Prommanee, an 
engineer at Bang Pakong Power Plant.

“Our works are on technical operations 
inside the power plants, we do not normally go 
out to get in touch with the community, so 
when we do engage with them and see the 
relationship between EGAT and the villagers,
I feel overwhelmed as well,” he added.

Mr. Cutchasit, who was appointed the
head of the project, related his experience of 
being involved in the project for more than
one year.

“This project started with Phi Kit (Kitkanes 
Kojcha) and Phi Nueng (Sorada Choonratana), 
who went down to the areas and saw problems 
villagers were facing.

“They saw the problem of raising snappers, 
the iconic commodity of Bang Pakong, at the
top of the list.

“They told me and friends, who have been 

doing researches and development inventions, 
to take a good look and see, from the perspective 
of an engineer, what could be done to
solve the hardship of the community.

“At rst, I saw many problems - water 
hyacinths, garbage, and a lot of snappers in 
oating cages dying due to insufcient oxygen.

“We then came to the conclusion that
this is related to the measurement of oxygen
in water, and a matter we needed to pursue.

“We then talked to the innovation team, 
what they could do, and then set up a group 
only to encounter nancial barriers.

“Thankfully, there was a project called
‘EGAT People Do Good Deeds’ which addressed
the budgetary issue. We made a proposal for
consideration, and it was duly approved along 
with a budget.”
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UNITED FRONT OF
THREE GENERATIONS

Sharing experiences among the generations of 
Baby Boom, Gen-X and Gen-Y at EGAT out of 
respect, receptiveness and value appreciation has
become useful for one another to show the way 
to raise snappers based on the Sufciency Economy 
model in the Bang Pakong area.

The Bang Pakong Group’s snapper project is 
the collaboration with Sutin Wuttisin, one of the 
rst snapper farmers in the Bang Pakong community 
of Chachoengsao, to bring about a new production 
process that combines local wisdom with modern 
technology.

“In fact, the automatic airing system for 
snappers in this cage was entirely designed by 
Uncle Tin (referring to Mr. Sutin) to deal with oxygen 
insufciency which caused the sh to suffocate,” 
Mr. Cutchasit pointed out.

“What our EGAT team did was to secure 
technology that we have to align with Uncle Tin’s 
design.

“For instance, Uncle Tin uses Wi, so we got 
him an automatic airing system which can be 
entirely controlled through Wi,” he explained.

 Sharing the experiences of the older generation 
and guru in snapper farming, like Mr. Sutin, with 
the new generation of EGAT’s Bang Pakong team 
helps prepare the technology to nd the best 
solution to the community’s problem.

เพราะการเห็นคุณคา รับฟง นับถือ และ
เรียนรูจากประสบการณแลวนํามาปรับใช
ใหเปนประโยชนระหวางเจนเนอเรชันของ
กันและกันนั้น กลายเปนแนวทางท่ีสงผล
สําเร็จใหการสานตอโครงการสงเสริมการ
เลี้ยงปลากะพงขาวแบบเศรษฐกิจพอเพียง
ของ ‘กลุ มบางปะกง มีปลากะพง ของ
โรงไฟฟาบางปะกง’ ซึ่งเปนกลุมคน กฟผ.
ทําดี ที่เริ่มตนรวมทําโครงการฯ นี้ในปที่แลว
กับคุณลุงสุทิน วุฒิสินธ ปราชญชาวบาน
ผูเลี้ยงปลากะพง ที่เริ่มเล้ียงปลากะพงขาว
ในกระชังเปนคนแรกของชุมชนปากแมนํ้า
บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ดวยผลงานที่
สามารถพฒันาเทคโนโลยเีล้ียงปลากะพงขาว
ในกระชังเพื่อตอยอดองคความรูภูมิปญญา
ทองถิ่นนั่นเอง

“ที่จริงแลว ตัวระบบอัตโนมัติการให
อากาศปลากะพงในกระชังนี้ ทางลุงทิน
เปนคนออกแบบระบบท้ังหมด เพื่อแกไข
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เทคโนโลยียุคดิจิทัลเพื่อสงเสริมการเลี้ยงปลากะพง
ของ ‘กลุมบางปะกง มปีลากะพง ของโรงไฟฟาบางปะกง’

หัวหนากลุมบางปะกง มีปลากะพง ของโรงไฟฟาบางปะกง ยังคงเลาตอวา
“โครงการฯ นี้เขียนโปรแกรม IoT ขี้นมาใหม มี IoT Dashboard ดูการทํางานของ
ระบบและ ควบคุมการทํางานของระบบใหอากาศปลากะพง ในโทรศัพทมือถือลุงทิน 
ทําใหลุงมี Dashboard อานคาออกซิเจนไดตลอดเวลา โดยมีหลักการทํางานคือตัววัด
ออกซิ เจนในนํ้าจะส งค าเข ามาสู ตู ควบคุม ตู ควบคุมจะประมวลผลและสั่ ง
เปด-ปดป มอัดอากาศอัตโนมัติตามคาที่ตั้งไว สงขอความการทํางานเปน LINE
Notify เขาโทรศพัทมอืถอืของลงุทิน แสดงคาออกซเิจนในน้ําทีห่นาตูควบคมุและ แสดง
เปน Dashboard ในโทรศัพทมือถือลุงทิน ตอนนี้ลุงทินจะรูคาออกซิเจนในนํ้าเปน
อยางไรทุกท่ีทกุเวลา และลงุทนิยงัสามารถส่ังเปด-ปดปมใหอากาศเองผาน Dashboard 
ในโทรศัพทมือถือลุงทิน ก็ยังได” นับเปนนวัตกรรมที่ลุงทินบอกวาทําใหการเลี้ยงปลา
กระพงขาวของลงุทินในวนัน้ี หมดปญหาเร่ืองปลากะพงในกระชงัขาดอากาศหายใจจน
หงายทองตายเปนเบือเฉกเชนในอดีต 

“เมื่อกอนลุงใชวิธีดูธรรมชาติ ดูสีนํ้า ดูฝน ดูการกินอาหารของนกของปลา ใช
ประสบการณสังเกตจากธรรมชาติ แตพอทาง กฟผ. เขามาทําระบบวัดคาออกซิเจนให 
ชวยลุงเลี้ยงปลากะพงงายขึ้นเยอะเลยครับ”

และไมใชแคชวยเหลือการเลี้ยงปลากะพงของศูนยการเรียนรูบานลุงทินเทานั้น 
แตระบบยังเช่ือมตอกับสัญญาณไฟเตือนดวย ซึ่งหากมีสัญญาณไฟเตือนขึ้นก็เปน
สญัญาณแจงชาวบานพืน้ท่ีใกลเคยีงทีเ่ลีย้งปลากะพงในละแวกนัน้ดวยวา นํา้เสยีมาแลว
คาออกซิเจนกําลังตํ่าตองเปดตัวปมใหอากาศปลานั่นเอง 

DIGITAL TECHNOLOGY TO PROMOTE
SNAPPER FARMING 

The head of the Bang Pakong Group continued by 
saying that the project has been designed using Internet 
of Things (IOT) programming and installing an IOT 
Dashboard which works through applications that can 
fully control every sh cage.

“There is an input system to measure oxygen in 
the water. The information then travels to the program 
at the circuit board that our team created for value 
reading.

“The oxygen value is then fed through the 
application into Uncle Tin’s mobile phone from which 
he can see the oxygen measurement at all times.

“He will know whether the oxygen level in the water 
right now is okay or not.

“If not, he can order the automatic pump to switch 
on via the application on his mobile phone.”

This is an innovation that has Mr. Sutin said that 
effectively solved oxygen deprivation in the snapper 
oating cages which previously caused extensive death.

“In the past, I used the methods of looking at nature; 
the color of the water, watching the rain, and seeing 
how the birds and sh feed themselves - using my 
experience of observing nature - but when EGAT came 
in with the oxygen measurement system, raising snapper 
has become so much easier,” he noted.

It is not just about helping to raise snapper at the 
Baan Lung Tin Learning Center, the system is also 
connected to the automatic light warning system. When 
the light is on, it means that there is a drop of oxygen 
content in the neighborhood and the need to activate 
the water pump to allow air to ow in the water itself.

คุณคัชสิทธิ์ พรหมณีย
Mr.Cutchasit Prommanee
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กาวผานชองวางความแตกตางระหวาง Gen

การเรียนรูจากประสบการณ
แล  วนํ าม าป รับ ใช  ใ ห  เ ป  น
ประโยชนระหวางเจเนอเรชัน
ของกันและกันนั้น ทําใหการ
สานตอโครงการส งเสริม
การเล้ียงปลากะพงขาวแบบ
เศรษฐ กิจพอ เ พียงของ 
‘กลุมบางปะกง มีปลากะพง 
ของโรง ไฟฟ  าบ างป ะกง ’ 
สงผลสําเร็จ

BRIDGING 
THE GENERATION GAP

Discussions with the different age groups 
among Mr. Sutin and Bang Pakong Group show 
no generation gap. They can work harmoniously 
on modern technology.

One thing that can be felt is the relationship 
between Mr. Sutin and the EGAT team which 
has become close and friendly.

Mr. Sutin said, “The new generation of 
people work very well, inventing various 
technologies to solve problems in the sh 
culture.

“They came to consult with me all the 
time, particularly in the initial stage of system 
development when I saw them almost every 
day, sometimes in the day time and sometimes 
after work.

“Everyone works happily. Technology for 
me is not difcult. The younger generation is 
very strong, talented and determined. Some 
days they sit in front of the computer from 
dawn to dusk, very sympathetic.

“They came to sit at my house, tuned the 
system in place, and I treated them with 
meals.”

The Bang Pakong Group respected Mr. Sutin 
as a relative and a guru who really knows about 
raising snappers.

“Uncle Tin is quite a modern person with 
technology. Our group works very easily with 
him now, though at the beginning, we had to 
rely on Kittkanes Kojcha (Phi Ket) and Sorada 
Choonratana (Phi Nueng) to go to the 
community and introduced us to him.

“After having more discussions, the team 
came down to set up an automatic airing 
system for the snapper in a oating cage, and 
we became more familiar with Uncle Tin.”

The snapper airing system is considered a 
pilot project which can be further developed 
for perfection and is a gift for the Bang Pakong 
villagers.

Mr. Sutin has concluded by saying, “For 
me, EGAT Bang Pakong is like a housekeeper 
for the community, looking after the well-being 
of communities in its neighborhood.

“I think wherever EGAT is located, there is 
prosperity there. Have you ever seen anywhere 
(communities) in a poor state with the presence 
of EGAT? No.

“Imagine Bang Pakong without the EGAT 
power plant, villagers would not come here, 
because it would seem to be underdeveloped.”

LEARNING FROM EXPERIENCE AND 
THEN ADAPTING IT TO BE USEFUL 
AMONG GENERATIONS HAS 
BROUGHT SUCCESS TO THE BANG 
PAKONG GROUP’S SNAPPER 
FARMING UNDER THE SUFFICIENCY 
ECONOMY MODEL.

จากการรวมพูดคุยทั้งกับลุงทินและกลุม
บางปะกง มีปลากะพง ของโรงไฟฟาบางปะกง 
ซึ่งถือเปนคนสองฝายตางเจนเนอเรชันที่มารวม
ทํางานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหมเขาดวยกัน 
ทวากลับไมมปีญหาความแตกตางระหวาง Gen 
แต อย างใด อีกทั้ งสิ่ งหนึ่ งที่สัมผัสได ก็คือ
สัมพันธภาพระหวางลุงทินกับทีม กฟผ. ดู
สนิทสนมดุจญาติมิตรและใหความเปนกันเอง
ระหวางกันและกัน โดยลุงทินชมเปาะถึงการ
ทํางานของเด็กรุนใหมชาว กฟผ. บางปะกง 

“เด็ก ๆ รุนใหมเขาทํางานกันดีมาก คิดคน
เทคโนโลยีตาง ๆ เพื่อนํามาใชแกปญหาในการ
เลี้ยงปลากะพง พวกเขาเขามาปรึกษาหารือกับ
ผมตลอด ยิ่งชวงแรก ๆ ที่ตองพัฒนาแกไข
ระบบฯ มากันเกือบทุกวัน ทั้งตอนกลางวันบาง 
หลังเลิกงานบาง แลวทุกคนก็ทํางานกันอยางมี
ความสุข ซึ่งสําหรับผมแลวเทคโนโลยีไมใชเรื่อง
ยากเลย (ยิ้ม) เด็กรุนใหมเขาไฟแรง เกง มีความ
ตั้งใจ บางวันนั่งดูคอมพิวเตอร กันตั้งแตเชายัน
มดื นาเหน็ใจมาก มานัง่อยูทีบ่านผม ปรบัระบบ
ใหเขาที่เขาทาง เราก็เลี้ยงดูปูเสื่อ เลี้ยงขาว
เลี้ยงนํ้าใหเด็ก ๆ กันไป” ลุงทินกลาว

สวนกลุมบางปะกง มีปลากะพง ของโรง
ไฟฟาบางปะกง ตางเคารพนับถือลุงสุทิน

เสมือนญาติผู  ใหญและกูรูผู รู จริงเร่ืองการ
เลี้ยงปลากะพง “ลุงทินเปนคนท่ีทันสมัยกับ
เทคโนโลยีพอสมควรเลยครับ กลุ มพวกเรา
ทํางานกับลุงงายมาก แตตอนชวงเร่ิมตนตอง
อาศัยพี่กิต (กิตติ์คเณศ คชชา) และพี่หนึ่ง 
(โศรดา ชุนรัตน) พาลงชุมชนและพาเขามาหา
ลงุทนิกอน พอไดคยุกนัเยอะขึน้ ทมีกล็งมาตัง้คา
เครื่องระบบอัตโนมัติควบคุมการใหอากาศ
ปลากะพงในกระชงักนัเองบอยขึน้ ทาํใหมคีวาม
สนิทสนมคุนเคยกับลุงมากขึ้นครับ”

สําหรับระบบการใหอากาศปลากะพงใน
กระชังที่ถูกสรางและประดิษฐขึ้นนี้ ถือเปน
กิจกรรมนํารองที่ทาง กฟผ. จะทําการพัฒนาให
มีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อเปนองคความรูใหม
และมอบสูชุมชนชาวบานบางปะกงตอไป โดย
คุณลุงยังพูดทิ้งทายถึง กฟผ. ดวยความรูสึกดี ๆ  
จากหวัใจของลงุสทุนิดวยวา “สาํหรบัผมนะครบั 
กฟผ.บางปะกง เหมือนเปนแมบานใหชุมชน 
ดูแลทุกขสุขของชุมชนรอบ ๆ รัศมี กฟผ. เปน
อยางด ีสาํหรบัผมนะ กฟผ. ไปอยูทีไ่หนกม็คีวาม
เจริญที่นั่น เคยเห็นไหมครับที่ กฟผ. ลงที่ไหน
แลวกระจอก ไมมีหรอกครับ พื้นที่บางปะกง
ตรงน้ีถาไมมี กฟผ. ชาวบานคงไมมาอยูกัน 
เพราะดูไมเจริญ”
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‘กลุมบางปะกง มีปลากะพง 
ของโรง ไฟฟ  าบ างป ะกง ’ 
สงผลสําเร็จ

BRIDGING 
THE GENERATION GAP

Discussions with the different age groups 
among Mr. Sutin and Bang Pakong Group show 
no generation gap. They can work harmoniously 
on modern technology.

One thing that can be felt is the relationship 
between Mr. Sutin and the EGAT team which 
has become close and friendly.

Mr. Sutin said, “The new generation of 
people work very well, inventing various 
technologies to solve problems in the sh 
culture.

“They came to consult with me all the 
time, particularly in the initial stage of system 
development when I saw them almost every 
day, sometimes in the day time and sometimes 
after work.

“Everyone works happily. Technology for 
me is not difcult. The younger generation is 
very strong, talented and determined. Some 
days they sit in front of the computer from 
dawn to dusk, very sympathetic.

“They came to sit at my house, tuned the 
system in place, and I treated them with 
meals.”

The Bang Pakong Group respected Mr. Sutin 
as a relative and a guru who really knows about 
raising snappers.

“Uncle Tin is quite a modern person with 
technology. Our group works very easily with 
him now, though at the beginning, we had to 
rely on Kittkanes Kojcha (Phi Ket) and Sorada 
Choonratana (Phi Nueng) to go to the 
community and introduced us to him.

“After having more discussions, the team 
came down to set up an automatic airing 
system for the snapper in a oating cage, and 
we became more familiar with Uncle Tin.”

The snapper airing system is considered a 
pilot project which can be further developed 
for perfection and is a gift for the Bang Pakong 
villagers.

Mr. Sutin has concluded by saying, “For 
me, EGAT Bang Pakong is like a housekeeper 
for the community, looking after the well-being 
of communities in its neighborhood.

“I think wherever EGAT is located, there is 
prosperity there. Have you ever seen anywhere 
(communities) in a poor state with the presence 
of EGAT? No.

“Imagine Bang Pakong without the EGAT 
power plant, villagers would not come here, 
because it would seem to be underdeveloped.”

LEARNING FROM EXPERIENCE AND 
THEN ADAPTING IT TO BE USEFUL 
AMONG GENERATIONS HAS 
BROUGHT SUCCESS TO THE BANG 
PAKONG GROUP’S SNAPPER 
FARMING UNDER THE SUFFICIENCY 
ECONOMY MODEL.

จากการรวมพูดคุยทั้งกับลุงทินและกลุม
บางปะกง มีปลากะพง ของโรงไฟฟาบางปะกง 
ซึ่งถือเปนคนสองฝายตางเจนเนอเรชันที่มารวม
ทํางานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหมเขาดวยกัน 
ทวากลบัไมมปีญหาความแตกตางระหวาง Gen 
แต อย างใด อีกทั้ งสิ่ งหนึ่ งที่สัมผัสได ก็คือ
สัมพันธภาพระหวางลุงทินกับทีม กฟผ. ดู
สนิทสนมดุจญาติมิตรและใหความเปนกันเอง
ระหวางกันและกัน โดยลุงทินชมเปาะถึงการ
ทํางานของเด็กรุนใหมชาว กฟผ. บางปะกง 

“เด็ก ๆ รุนใหมเขาทํางานกันดีมาก คิดคน
เทคโนโลยีตาง ๆ เพื่อนํามาใชแกปญหาในการ
เลี้ยงปลากะพง พวกเขาเขามาปรึกษาหารือกับ
ผมตลอด ยิ่งชวงแรก ๆ ที่ตองพัฒนาแกไข
ระบบฯ มากันเกือบทุกวัน ทั้งตอนกลางวันบาง 
หลังเลิกงานบาง แลวทุกคนก็ทํางานกันอยางมี
ความสุข ซึ่งสําหรับผมแลวเทคโนโลยีไมใชเรื่อง
ยากเลย (ยิ้ม) เด็กรุนใหมเขาไฟแรง เกง มีความ
ตั้งใจ บางวันนั่งดูคอมพิวเตอร กันตั้งแตเชายัน
มดื นาเหน็ใจมาก มานัง่อยูทีบ่านผม ปรบัระบบ
ใหเขาที่เขาทาง เราก็เลี้ยงดูปูเสื่อ เลี้ยงขาว
เลี้ยงนํ้าใหเด็ก ๆ กันไป” ลุงทินกลาว

สวนกลุมบางปะกง มีปลากะพง ของโรง
ไฟฟาบางปะกง ตางเคารพนับถือลุงสุทิน

เสมือนญาติผู  ใหญและกูรูผู รู จริงเร่ืองการ
เล้ียงปลากะพง “ลุงทินเปนคนท่ีทันสมัยกับ
เทคโนโลยีพอสมควรเลยครับ กลุ มพวกเรา
ทํางานกับลุงงายมาก แตตอนชวงเร่ิมตนตอง
อาศัยพ่ีกิต (กิตติ์คเณศ คชชา) และพี่หนึ่ง 
(โศรดา ชุนรัตน) พาลงชุมชนและพาเขามาหา
ลงุทนิกอน พอไดคยุกนัเยอะข้ึน ทมีกล็งมาตัง้คา
เครื่องระบบอัตโนมัติควบคุมการใหอากาศ
ปลากะพงในกระชงักันเองบอยขึน้ ทาํใหมคีวาม
สนิทสนมคุนเคยกับลุงมากขึ้นครับ”

สําหรับระบบการใหอากาศปลากะพงใน
กระชังที่ถูกสรางและประดิษฐขึ้นนี้ ถือเปน
กิจกรรมนํารองที่ทาง กฟผ. จะทําการพัฒนาให
มีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อเปนองคความรูใหม
และมอบสูชุมชนชาวบานบางปะกงตอไป โดย
คุณลุงยังพูดทิ้งทายถึง กฟผ. ดวยความรูสึกดี ๆ  
จากหวัใจของลงุสทุนิดวยวา “สาํหรบัผมนะครบั 
กฟผ.บางปะกง เหมือนเปนแมบานใหชุมชน 
ดูแลทุกขสุขของชุมชนรอบ ๆ รัศมี กฟผ. เปน
อยางดี สาํหรบัผมนะ กฟผ. ไปอยูทีไ่หนกม็คีวาม
เจริญที่นั่น เคยเห็นไหมครับที่ กฟผ. ลงที่ไหน
แลวกระจอก ไมมีหรอกครับ พื้นที่บางปะกง
ตรงน้ีถาไมมี กฟผ. ชาวบานคงไมมาอยูกัน 
เพราะดูไมเจริญ”



ยาที่ออกจําหน ายในท องตลาดได นั้นจะต องผาน
กระบวนการผลิตและตรวจสอบคุณภาพตามหลัก
เกณฑและวิธีการท่ีดีในการผลิตมาแลว แตเม่ือเวลา
ผานไป คุณภาพของยาท้ังสวนท่ีเปนตัวยาสําคัญหรือ
สวนประกอบอื่น ๆ ในตํารับยาก็ยอมเสื่อมคุณภาพ
ตามเวลาไปดวย ดังนั้นเพ่ือเปนการรับประกันวายาท่ี
ผู บริโภคไดรับไปนั้นมีคุณภาพอยู ในเกณฑที่รับได
จึงตองมีการกําหนดวันหมดอายุเอาไว

HOW DO YOU KNOW 
WHEN DRUGS HAVE EXPIRED?

การสังเกต
ยาหมดอายุ

Medicines that are marketed must 
undergo a production process and 
quality assurance in accordance with 
good cr i ter ia and methods of 
production. 

But over time the quality of the 
medicine, be it the essential part or 
other components in the drug formula, 
will deteriorate with time. 

In order to ensure that the drug 
the consumer has received is within 
the acceptable quality, an expiration 
date must be specied.

The expiration date refers to the 
end of the period when the drug can 
be effectively used with the property 
and quality thus prescribed intact.

The effective period is also based 
on the assumption that drugs are 
properly stored according to the 
manufacturer’s instructions from the 
production date to the expiration time.

The determinat ion of  the 
expiration date and storage conditions 
of the drug is derived from the study 
of the stability of the drug itself.

The opening of the drug’s 
container or changing the original 
package from the manufacturer will 
result in the drug being less stable and 
a new expiration date must be 
considered.

The expiration date of different 
types of drugs can be considered as 
follows,:

1. Medicines in the packaging of 
the manufacturing company can be 
observed from the expiration date 
specied on the label or the package, 
such as the pack, sachet, box, etc. If 
only the month and year of the 
expiration date is specied, the last 
day of the month is applicable.

2. Drugs that are portioned out 
from the original packaging of the 
manufacturer, both in solid and liquid 
forms, get expired in not more than 
one year after the date of apportion. 
But if the expiration date specied by 
the manufacturer is shorter than that, 
apply the date accordingly.

3. Liquid medicines containing 
preservatives, both for oral and 
external usage, must not be stored for 
any more than six months after 
opening.

1. ยาที่อยูในบรรจุภัณฑของบริษัทผูผลิต สามารถ
สงัเกตไดจากวนัหมดอายุทีร่ะบุไวบนฉลากหรอืบรรจุภณัฑ 
เชน ที่แผงยา ซองยา กลองยา เปนตน กรณีที่ระบุ
เฉพาะเดือนและปที่หมดอายุ วันหมดอายุจะเปนวัน
สุดทายของเดือน

2. ยาท่ีมีการแบงบรรจุออกจากบรรจุภัณฑเดิมของ
บริษัทผูผลิต ทั้งในรูปแบบของแข็งและของเหลว เชน 
ยานับเม็ดหรือยานํ้าแบงบรรจุ ใหมีอายุไมเกิน 1 ปหลัง
จากวันท่ีแบงบรรจุ แตหากวันหมดอายุที่กําหนดโดย
บริษัทผูผลิตสั้นกวา ใหกําหนดอายุตามชวงที่สั้นกวา

3.  ยานํ้าที่มีสารกันเสียท้ังชนิดรับประทานและใช
ภายนอก หลังจากเปดใชควรเก็บไวไมเกิน 6 เดือน

4. ยาผงแหงผสมนํ้า หลังจากผสมนํ้าแลว อายุยาให
ยึดตามขอมูลที่บริษัทระบุไวบนฉลาก บางชนิดสามารถ
เก็บไวไดหลังจากท่ีผสมนํ้าแลว บางชนิดผสมน้ําแลว
ตองแชเย็น เชน ยาปฏิชีวนะชนิดผงแหง บางชนิดตอง
ใชทันทีไมสามารถเก็บไวได เนื่องจากไมมีสารกันเสีย

5. ยาหยอดตา ยาปายตา หากเปนชนิดที่ใสสารกัน
เสีย โดยทั่วไปจะมีอายุไมเกิน 1 เดือนหลังการเปดใช 
หากเปนชนิดไมเติมสารกันเสีย ควรใชใหหมดภายใน 
1 วัน
 ทั้งนี้การกําหนดวันหมดอายุขางตน ก็เปนเพียง
ใหผูบริโภคไดทราบเปนแนวทางเทานั้น ผูบริโภคควร
สังเกตลักษณะของยาควบคูไปดวย หากลักษณะทาง
กายภาพของยา (เชน สี กลิ่น รส การตกตะกอน) 
เปลีย่นแปลงไป เปนการบงบอกถึงความไมคงตัวของยา 
ก็ไมควรใชยานั้นตอไป

 สําหรับความหมายของวันหมดอายุ หรือวันสิ้นอายุของยา คือวันที่กําหนด
อายุการใชยาสําหรับยาที่ผลิตในแตละครั้ง เพื่อแสดงวายาดังกลาวมีคุณภาพ
มาตรฐานตามขอกําหนดตลอดชวงระยะเวลากอนถึงวันสิ้นอายุของยา หากยา
เหลาน้ันอยูภายใตสภาวะการจัดเก็บท่ีถูกตองตามคําแนะนําของบริษัทผูผลิต
ตั้งแตวันที่ผลิตจนถึงวันสิ้นอายุของยา ซึ่งการกําหนดวันหมดอายุและสภาวะการ
จัดเก็บยาเปนขอมูลซึ่งไดจากการศึกษาความคงตัวของตัวยานั่นเอง รวมถึงกรณีที่
มีการเปดใชยาแลวหรือเปล่ียนภาชนะบรรจุที่ไมใชมาจากโรงงานผูผลิตก็จะทําให
ความคงตัวของยาไมเปนไปตามเดิม จึงตองพิจารณาวันหมดอายุใหมดวย ซึ่งการ
พิจารณาวันหมดอายุของยาประเภทตาง ๆ สามารถพิจารณาไดดังนี้

4. For dry powder medicine 
which requires mixing with water, its 
life is based on the information that 
the company specied on the label.  
Some types can be stored after being 
mixed with water; some must be 
chilled after blending with water, such 
as dry power antibiotics; while some 
require immediate use and cannot be 
stored s ince they conta in no 
preservatives.

5. Eye drops and eye ointment, 
which contain preservatives, need to 
be used, in general cases, by not more 
than one month after opening. For 
those containing no preservatives, it 
should be used up within one day.

The expiration dates suggested 
above are only indicative for 
consumers to observe. Consumers 
s h o u l d  t a k e  n o t e  o f  t h e 
characteristics of the drug as well 
and if the physical characteristics of 
the drug (such as color, smell, taste, 
sedimentation) do change, then that 
is also an indication of drug instability 
and usage must discontinue.

·ÕèÁÒ / source : https://www.pharmacy.mahidol.ac.th/th/knowledge/article/165/ยาหมดอายุ

àÃÕÂºàÃÕÂ§ / Compiled : ภก.ศุภศักดิ์ บุญนิธิยิ่งยง เภสัชกรระดับ 5 กฟผ. Pharmacist Suphasak Bunsarichingyong
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เกณฑและวิธีการท่ีดีในการผลิตมาแลว แตเม่ือเวลา
ผานไป คุณภาพของยาท้ังสวนที่เปนตัวยาสําคัญหรือ
สวนประกอบอื่น ๆ ในตํารับยาก็ยอมเสื่อมคุณภาพ
ตามเวลาไปดวย ดังน้ันเพื่อเปนการรับประกันวายาท่ี
ผู บริโภคไดรับไปนั้นมีคุณภาพอยู ในเกณฑที่รับได
จึงตองมีการกําหนดวันหมดอายุเอาไว

HOW DO YOU KNOW 
WHEN DRUGS HAVE EXPIRED?

การสังเกต
ยาหมดอายุ

Medicines that are marketed must 
undergo a production process and 
quality assurance in accordance with 
good cr i ter ia and methods of 
production. 

But over time the quality of the 
medicine, be it the essential part or 
other components in the drug formula, 
will deteriorate with time. 

In order to ensure that the drug 
the consumer has received is within 
the acceptable quality, an expiration 
date must be specied.

The expiration date refers to the 
end of the period when the drug can 
be effectively used with the property 
and quality thus prescribed intact.

The effective period is also based 
on the assumption that drugs are 
properly stored according to the 
manufacturer’s instructions from the 
production date to the expiration time.

The determinat ion of  the 
expiration date and storage conditions 
of the drug is derived from the study 
of the stability of the drug itself.

The opening of the drug’s 
container or changing the original 
package from the manufacturer will 
result in the drug being less stable and 
a new expiration date must be 
considered.

The expiration date of different 
types of drugs can be considered as 
follows,:

1. Medicines in the packaging of 
the manufacturing company can be 
observed from the expiration date 
specied on the label or the package, 
such as the pack, sachet, box, etc. If 
only the month and year of the 
expiration date is specied, the last 
day of the month is applicable.

2. Drugs that are portioned out 
from the original packaging of the 
manufacturer, both in solid and liquid 
forms, get expired in not more than 
one year after the date of apportion. 
But if the expiration date specied by 
the manufacturer is shorter than that, 
apply the date accordingly.

3. Liquid medicines containing 
preservatives, both for oral and 
external usage, must not be stored for 
any more than six months after 
opening.

1. ยาที่อยูในบรรจุภัณฑของบริษัทผูผลิต สามารถ
สงัเกตไดจากวนัหมดอายทุีร่ะบไุวบนฉลากหรอืบรรจภุณัฑ 
เชน ที่แผงยา ซองยา กลองยา เปนตน กรณีที่ระบุ
เฉพาะเดือนและปที่หมดอายุ วันหมดอายุจะเปนวัน
สุดทายของเดือน

2. ยาที่มีการแบงบรรจุออกจากบรรจุภัณฑเดิมของ
บริษัทผูผลิต ทั้งในรูปแบบของแข็งและของเหลว เชน 
ยานับเม็ดหรือยานํ้าแบงบรรจุ ใหมีอายุไมเกิน 1 ปหลัง
จากวันที่แบงบรรจุ แตหากวันหมดอายุที่กําหนดโดย
บริษัทผูผลิตสั้นกวา ใหกําหนดอายุตามชวงที่สั้นกวา

3.  ยานํ้าที่มีสารกันเสียทั้งชนิดรับประทานและใช
ภายนอก หลังจากเปดใชควรเก็บไวไมเกิน 6 เดือน

4. ยาผงแหงผสมนํ้า หลังจากผสมนํ้าแลว อายุยาให
ยึดตามขอมูลที่บริษัทระบุไวบนฉลาก บางชนิดสามารถ
เก็บไวไดหลังจากที่ผสมนํ้าแลว บางชนิดผสมนํ้าแลว
ตองแชเย็น เชน ยาปฏิชีวนะชนิดผงแหง บางชนิดตอง
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 สําหรับความหมายของวันหมดอายุ หรือวันสิ้นอายุของยา คือวันที่กําหนด
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4. For dry powder medicine 
which requires mixing with water, its 
life is based on the information that 
the company specied on the label.  
Some types can be stored after being 
mixed with water; some must be 
chilled after blending with water, such 
as dry power antibiotics; while some 
require immediate use and cannot be 
stored s ince they conta in no 
preservatives.

5. Eye drops and eye ointment, 
which contain preservatives, need to 
be used, in general cases, by not more 
than one month after opening. For 
those containing no preservatives, it 
should be used up within one day.

The expiration dates suggested 
above are only indicative for 
consumers to observe. Consumers 
s h o u l d  t a k e  n o t e  o f  t h e 
characteristics of the drug as well 
and if the physical characteristics of 
the drug (such as color, smell, taste, 
sedimentation) do change, then that 
is also an indication of drug instability 
and usage must discontinue.

·ÕèÁÒ / source : https://www.pharmacy.mahidol.ac.th/th/knowledge/article/165/ยาหมดอายุ

àÃÕÂºàÃÕÂ§ / Compiled : ภก.ศุภศักด์ิ บุญนิธิยิ่งยง เภสัชกรระดับ 5 กฟผ. Pharmacist Suphasak Bunsarichingyong
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พฤติกรรมงาย  ๆ ที่คุณทําได
เพื่อหัวใจที่แข็งแรง

·ÕèÁÒ / source : http://www.paolohospital.com/chockchai4/healtharticle/hart/
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จริงอยูที่การออกกําลังกายทําใหเลือดสูบฉีดไปเล้ียงหัวใจไดดีขึ้น แตเรื่องอาหารและพฤติกรรมการใชชีวิต
ก็สําคัญ เพราะตอใหคุณออกกําลังกายแคไหน แตยังใชชีวิตแบบผิด  ๆ หัวใจก็พังได นี่เปนวิธีที่จะชวย
ทําใหคุณมีหัวใจที่แข็งแรง หางไกลโรคหัวใจไดไมยาก

SIMPLE BEHAVIORS 
YOU CAN ADOPT FOR 
A HEALTHY HEART

1. ลดปริมาณไขมัน กินแตพอดี
 เพราะไขมนัอ่ิมตัวมีผลตอระดบัคอเลสเตอรอลในกระแสเลอืด 
จึงควรลดปริมาณผลิตภัณฑจากนม เชน เคก คุกกี้ ขนมอบ และ
เบอรเกอรที่มีไขมันปริมาณมาก และควรเปล่ียนมาเปนไขมัน
ชนิดไมอิ่มตัว เชน นํ้ามันมะกอก ถั่ว อโวคาโด นํ้ามันปลา ฯลฯ 
ก็จะชวยลดระดับคอเลสเตอรอลได
2. อยาปลอยใหตัวเองจมอยูกับความเครียด
 บอกลาความเครียด หาเวลาพักผอนเพื่อจะผอนคลาย
ความเครียดบาง เพราะความเครียดไมไดสงผลตอหัวใจเทานั้น
แตยังสงผลถึงสุขภาพดานอื่น ๆ ในรางกายอีกดวย ปลดปลอย
ความเครียดดวยการหากิจกรรมทํา อานหนังสือ ดูหนัง 
ฟงเพลง เลี้ยงสัตว ก็จะชวยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจได
3. เลิกบุหรี่ เพื่อชีวิตที่ดีกวาเดิม
 การเลิกบุหรี่เปนหนึ่งในวิธีสําคัญท่ีสุดในการทําใหสุขภาพ
รางกายดีขึ้น เพราะการเลิกบุหรี่จะชวยลดโอกาสในการเกิดโรค
ทีเ่กีย่วกบัหัวใจ โดยเฉพาะถาคุณเคยมอีาการหัวใจวายเฉียบพลนั 
การเลิกบุหรี่ก็จะชวยลดความเสี่ยงในการเกิดซํ้าไดอีกดวย

It is true that exercise makes the blood pump better to the 
heart.  But food and lifestyle habits are no less important because 
even if you exercise, but still live an unhealthy life, the heart can 
deteriorate and break down.

Here are some easy simple steps to take for a healthy heart 
and keep you away from heart disease.

1. Reduce the amount of fat intake, eat moderately 
Because saturated fats affect cholesterol levels in the 

bloodstream, you should reduce consumption of dairy products, 
such as cakes, cookies, pastries and burgers that are high in fat. 
Change to unsaturated fats, such as olive oil, nuts, avocado, sh oil, 
etc., which will help reduce cholesterol levels.

2. Don’t let yourself be caught in stress
Say goodbye to stress. Find some time to relax to relieve stress 

as stress does not only affect the heart but also other aspects 

of health. Try to relieve stress by nding activities like reading, 
watching movies, listening to music and raising animals, which can 
help reduce the risk of heart disease.

3. Quit smoking for a better life
Ceasing smoking is one of the most crucial means to improve

your health as it reduces the chance of developing heart-related 
diseases, especially if you have had an acute heart attack. Quitting 
smoking will reduce the risk of recurrence as well.

4. Eat good and healthy food
As we often hear “you are what you eat,” It is time to say 

goodbye to fast food and instead eat more vegetables and fruits.  
Cut back sugary foods to help lower the cholesterol level in the 
body as well.

5. Bid adieu to sodium
Minimize sodium intake to reduce the negative effects on the 

heart because salt can cause high blood pressure problems. Bear in 
mind that the body should receive no more than six grams of sodium 
per day.

6. Exercise to pump blood
Exercising at least 30 minutes a day will help the heart work 

better in pumping blood and lower blood pressure and cholesterol 
levels.

4. กินอาหารดีมีประโยชน
 อยางท่ีเรามักไดยนิกนัอยูบอย  ๆวา “You are what you eat” 
ไดเวลาบอกลาฟาสตฟู ด หันมากินผักและผลไมใหมากขึ้น
ลดอาหารที่มีนํ้าตาล เพราะนํ้าตาลท่ีลดลงจะชวยลดระดับ
คอเลสเตอรอลในรางกายไดเชนกัน
5. บอกลาโซเดียม ลดผลเสียตอหัวใจ
 เพราะโซเดียมสงผลใหรางกายมีปญหาความดันโลหิตสูงซึ่ง
นั่นก็อาจจะสงผลเสียตอหัวใจของคุณได อยาลืมวาในแตละวัน
รางกายควรไดรับโซเดียมในปริมาณไมเกิน 6 กรัม
6. ออกกําลังกายใหเลือดสูบฉีด
 การออกกําลังกายอยางนอยวันละ 30 นาที จะชวยใหหัวใจ
ทํางานดีขึ้น เพราะการออกกําลังกายทําใหเลือดสูบฉีด ชวย
เพิ่มการทํางานของหัวใจ และยังชวยลดระดับความดันโลหิต
และคอเลสเตอรอลในเลือดไดดวย
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พฤติกรรมงาย  ๆ ที่คุณทําได
เพื่อหัวใจที่แข็งแรง
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กิน เที่ยว ชอป
รอบโรงไฟฟาพระนครใต
มาเที่ยวสบาย ๆ แบบวันเดยทริปรอบโรงไฟฟาพระนครใต ลองเรือ ไหวพระ เที่ยวตลาดนํ้า สัมผัสวิถีชุมชนเล็ก ๆ
ในพื้นที่สีเขียวใกลกรุงที่เดินทางมาไดงาย ๆ  
 โรงไฟฟาพระนครใตของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) หรือที่คนในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรปราการเรียกกันสั้น ๆ วา “โรงใต” นั้น เริ่ม
เดนิเครือ่งผลติไฟฟาเมือ่ป พ.ศ. 2515 ดานหนาโรงไฟฟาไดววิสวยริมแมนํา้เจาพระยา มองไปรอบ ๆ นอกจากโรงงานอตุสาหกรรมทีข่ึน้เรยีงรายแลว ยงัมี
ชมุชนดัง้เดมิ และผนืปา “จาก” ทีย่งัอุดุมสมบูรณซอนตวัอยู หลอมรวมเปนชมุชนใหญหลากมิต ิ วนันีเ้ราจงึอยากช้ีเปา 3 ชมุชนรมิรัว้โรงไฟฟา คอื ชมุชน
บางโปรง บางหวัเสอื และบางดวน ซึง่สามารถพฒันาเปนแหลงทองเทีย่วเรยีนรูทีม่เีสนหและนาสนใจไมนอยเลย
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Go on a boat trip, pay respect to the monks, visit 
a oating market, and experience the peaceful way 
of life shared by the surrounding small communities. 
Come explore this secluded green area near the 
city, that is easily accessible and enjoyed. 

The South Bangkok Power Plant of the 
Electricity Generating Authority of Thailand - or 
what the people of Samut Prakan like to refer 
to as “Rong Tai” started operating since 1972. 
In front of the power plant is a breathtaking 
view of the Chao Phraya River. Aside from the 
nearby industrial factories, there are small, 
traditional communities, along with ourishing 
nipa plam or “jaak” forests that are still 
partially hidden. These small communities 
have assimilated into large, multi-dimensional 
groups of people. Which is why today we have 
decided to point out three such communities 
surrounding the power plant - namely, the Bang 
Prong Community, the Bang Hua Suea 
Community, and the Bang Duan Community. 
Through coming to understand the way of life 
of these surrounding communities, the area 
can be developed into a truly charming and 
fascinating tourist destination.

EAT, TRAVEL AND 
SHOP AROUND 
THE SOUTH BANGKOK 
POWER PLANT 
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กิน เที่ยว ชอป
รอบโรงไฟฟาพระนครใต
มาเท่ียวสบาย ๆ แบบวันเดยทริปรอบโรงไฟฟาพระนครใต ลองเรือ ไหวพระ เท่ียวตลาดนํ้า สัมผัสวิถีชุมชนเล็ก ๆ
ในพื้นที่สีเขียวใกลกรุงท่ีเดินทางมาไดงาย ๆ  
 โรงไฟฟาพระนครใตของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) หรือที่คนในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรปราการเรียกกันสั้น ๆ วา “โรงใต” นั้น เริ่ม
เดนิเครือ่งผลิตไฟฟาเมือ่ป พ.ศ. 2515 ดานหนาโรงไฟฟาไดววิสวยรมิแมนํา้เจาพระยา มองไปรอบ ๆ นอกจากโรงงานอุตสาหกรรมท่ีขึน้เรยีงรายแลว ยงัมี
ชมุชนด้ังเดมิ และผนืปา “จาก” ทีย่งัอุุดมสมบูรณซอนตวัอยู หลอมรวมเปนชมุชนใหญหลากมิต ิ วนันีเ้ราจงึอยากช้ีเปา 3 ชมุชนรมิรัว้โรงไฟฟา คอื ชมุชน
บางโปรง บางหวัเสอื และบางดวน ซึง่สามารถพฒันาเปนแหลงทองเทีย่วเรยีนรูทีม่เีสนหและนาสนใจไมนอยเลย
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Go on a boat trip, pay respect to the monks, visit 
a oating market, and experience the peaceful way 
of life shared by the surrounding small communities. 
Come explore this secluded green area near the 
city, that is easily accessible and enjoyed. 

The South Bangkok Power Plant of the 
Electricity Generating Authority of Thailand - or 
what the people of Samut Prakan like to refer 
to as “Rong Tai” started operating since 1972. 
In front of the power plant is a breathtaking 
view of the Chao Phraya River. Aside from the 
nearby industrial factories, there are small, 
traditional communities, along with ourishing 
nipa plam or “jaak” forests that are still 
partially hidden. These small communities 
have assimilated into large, multi-dimensional 
groups of people. Which is why today we have 
decided to point out three such communities 
surrounding the power plant - namely, the Bang 
Prong Community, the Bang Hua Suea 
Community, and the Bang Duan Community. 
Through coming to understand the way of life 
of these surrounding communities, the area 
can be developed into a truly charming and 
fascinating tourist destination.

EAT, TRAVEL AND 
SHOP AROUND 
THE SOUTH BANGKOK 
POWER PLANT 
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@ ชุมชนบางโปรง
 เร่ิมสตารทกันที่โรงไฟฟาพระนครใต ในเขตตําบลบางโปรงกันกอน 
นอกจากหนาที่หลักในการผลิตกระแสไฟฟาใหมีคุณภาพเพื่อตอบสนอง
ความตองการใชไฟฟาของประชาชนแลว ยังมีกิจกรรมเปดบานโรงไฟฟาให
ผูที่สนใจมาเรียนรูเรื่องพลังงาน กระบวนการผลิตไฟฟา รวมถึงความกาวหนา
โครงการพัฒนาโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาพระนครใต ระยะที่ 1 ที่กําลังใกล
แลวเสร็จ ลาสุดยังมีกิจกรรมสานสัมพันธกับชุมชน ชักชวนกันมาเปดตลาดนัด
ชมุชนในพืน้ทีโ่รงไฟฟาเดอืนละครัง้ ใครสนใจมารวมชมิชอปใชสนิคาชมุชน สามารถ
ตดิตามกิจกรรมไดที ่เฟซบุก : กฟผ. โรงไฟฟาพระนครใต จงัหวดัสมทุรปราการ 
 จากโรงไฟฟาพระนครใต เราไปไหวหลวงพอกัว่แหงวดับางโปรง พระพทุธรปู
ปางมารวิชัยอายุประมาณ 300 ปเศษ ที่ชาวบางโปรงและชุมชนใกลเคียง 
รวมถึงชาวโรงไฟฟามักจะมากราบไหวหลวงพอก่ัวดวยแอปเปลลูกโต ๆ ขอ
โชคลาภ ขอใหการงานสําเร็จ หรือขอใหเจอของที่หายไป เหตุที่ชื่อหลวงพอกั่ว
ก็เพราะมีการใชตะกั่วในการหลอเปนองคพระน่ันเอง 
 อีกหนึ่งจุดเช็กอินที่สาว ๆ ตองชอบ เพราะไดลงมือทําผามัดยอมดวย
สีเปลือกจากที่บานครูนงเยาว พรมจิตร ซึ่งในอดีตตนจากถือเปนพืชเศรษฐกิจ
ของผูคนยานนี้ ปจจุบันแมพื้นที่ปาจากจะลดลง แตยังมีหลายบานที่ใชประโยชน
จากปาจากอยู ครูนงเยาวจะสอนตั้งแตการเลือกลูกจาก เฉาะเปลือกจากเพื่อนํา
ไปตมจนไดสีนํ้าตาลธรรมชาติ เรื่อยไปถึงขั้นตอนยอมผาสรางลวดลายให
สวยงาม กลายเปนผลิตภัณฑผามัดยอมนาชอปนาใช เชน ผาพันคอ ผาเช็ดหนา 
เสื้อ หมวก กระเปา ฯลฯ หรือใครอยากแวะไปชอปอยางเดียวก็ไดนะ 

@THE BANG PRONG COMMUNITY 
We begin our journey at the South Bangkok Power Plant in Bang 

Prong sub-district. Aside from its main purpose of generating electricity 
to meet the needs of the people, this power plant also hosts open 
house activities for those who are interested in learning more about 
energy. These offer in-depth information on the process of electricity 
generation, and the development progress of the South Bangkok 
Power Plant, which is nearing completion. 

Recently, there have been activities held to help connect with 
the surrounding communities - for instance, members of the 
community are encouraged to come together to host a community 
market in the power plant area once a month. Those who are 
interested in joining in to shop and eat at the market can stay tuned 
for activity updates through FB: EGAT.SBP 

From the South Bangkok Power Plant we move on to pay respect 
to Luang Pho Gua, of Bang Prong Temple a 300 years old Buddha 
statue in the attitude of subduing Mara. This is where the Bang Prong 
people, along with people from the nearby communities, and even 
those based in the Power Plant, often come to pay respect. People 
will arrive with offerings of big apples, to wish for good fortune, 
success in their work, or perhaps to nd something that has been 
lost. The reason behind the name ‘Luang Pho Gua’ stems from the 
use of “ta-gua,” or lead, in casting the form of the Buddha.

Another check-in point is one that is quite popular among girls, 
as they will get the opportunity to try their hand at tie-dye, learning 
from the house of renowned teacher Nongyao Phromchit. In the 
past, the jaak tree was a key source of economic income for the 
people. Although today the surrounding jaak forest area has 
decreased, many houses still make use of the remaining forest - 
among those uses is the traditional tie-dye. In Teacher Nongyao’s 
classes, participants start from collecting the natural “look jaak” fruit, 
peeling the shell, and boiling them to achieve a natural brown state. 
The class then goes on to the next stage, where fabrics are dyed to 
create beautiful patterns, and transformed into tie-dye cloth products 
that can be used in everyday life, such as scarves, handkerchiefs, 
shirts, hats, bags and more. There’s also a souvenir shop with these 
locally-produced items on sale, that you can directly visit to buy 
some tie-dye items.

@ ชุมชนบางหัวเสือ
 เปลี่ยนบรรยากาศมาลองเรือชมวิวเมืองปากนํ้ากันบางเพื่อ
เที่ยวชมชุมชนบางหัวเสือ กิจกรรมนี้ใชเวลาไมนานและปลอดภัย
เพราะเปนเรือใหญ แตเพลิดเพลินเจริญใจไมนอย เรานัดลงเรือ
กันที่ทานํ้าวัดบางนางเกร็ง ลองเรือชมวิวรับลมเย็น ๆ จาก
เจาพระยาไปทางปากแมนํ้า ผานโรงเรียนนายเรือ หอชมวิวเมือง
ปากนํ้า ตลาดปากนํ้า ปอมผีเสื้อสมุทร ปอมเสือซอนเล็บ แวะ
สักการะพระสมุทรเจดีย แลวยอนกลับมาชมวิวของโรงไฟฟา
พระนครใต ลองไปจนถึงสะพานภูมิพล ชมบานเรือนและวิถีชีวิต
ผูคนริมนํ้า ผืนปาจากที่รมรื่น เรือหลวง เรือขนทราย หากมา
ลองเรอืชวงเยน็ ๆ จะไดเหน็พระอาทติยตกทีฝ่งปากแมนํา้ดวย 
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5 4 | F O L L O W  M E

 จากนั้นขึ้นฝงที่ทานํ้าวัดบางหัวเสือ มีตํานาน
วาพื้นที่นี้ เคยเป นที่ เก็บเสบียงทัพของสมเด็จ
พระเจาตากสนิมหาราชระหวางเดินทางไปเมืองจันทบุรี 
เดิมชื่อบางศีรษะเสือเพราะเปนแหลงซองสุม
ของโจรผูราย เมื่อทางการมาปราบจึงมีการตัดหัว
เสือรายเหลานี้ สวนตัววัดสรางขึ้นประมาณป พ.ศ. 
2300 ใชชื่อวาวัดบางหัวเสือ สิ่งที่โดดเดนภายใน
วัดคือ อุโบสถที่ตกแตงดวยเซรามิกทั้งหลัง ภายใน
ประดบังานปนูปนเลาเรือ่งพทุธประวตัิ สสีนัรปูทรง
สวยงามสมสวนจากฝมือปนของชางเมืองเพชรบุรี
 ขึน้จากเรอืแลว อาจจะหวิมเีสยีงทองรองจอก ๆ 
ก็ไดหมํ่า ๆ  เพราะในวัดมีตลาดนํ้า เปนตลาดชุมชน
เล็ก ๆ บรรยากาศรมรื่นริมคลองปาจาก รานคา
ไมเยอะแตมีของอรอยทั้งคาว-หวานสูตรโบราณที่
นาสนใจซอนอยู เชน ขนมจีนนํ้าพริกที่ใสถั่วเขียว
เปนเม็ด ๆ เคี้ยวหนึบ ๆ ของรานปานอม ขาวแกง
รานปาเปยกก็อรอยไมเบา โดยเฉพาะปลาตะเพียน
ตมเค็ม ปูนาหลน แกงชักสม พะแนงเนื้อเปนเมนู
ขายดีตลอดกาล และตองไมพลาดชิมขนมจากที่ใส
ลูกจากพอใหเค้ียวแลวรูสึกหนุบหนับของปานวย 
แวะมาอุดหนุนกันไดทุกวันเสาร - อาทิตย

@ THE BANG HUA SUEA COMMUNITY
For a change of atmosphere, take a boat 

down the river to admire the view of Pak Nam 
town, in order to visit the Bang Hua Suea 
community. This boat ride is not long, and is also 
a safe journey as the boat is a large one, though 
this does not make it any less enjoyable. Get on 
the boat at the Wat Bang Nang Kreng Pier, and 
cruise along in the breeze, from the Chao Phraya 
River to the mouth of the river. This route will 
take you past the Naval Academy, the Pak Nam 
City Observation Tower, the Pak Nam Market, the 
Phee Suea Samut Fort, and the Sua Son Leb Fort. 
Make a quick stop to pay respect to the Phra 
Samut Jedi, before returning to marvel at the view 
of the South Bangkok Power Plant, before 
continuing the cruise to Bhumibol Bridge to see 
the houses there, and witness the ways of life by 
the waterfront - from the shaded forests, to the 
Royal Boats, the Sand barges and more. If your 
boat trip takes place during the evening, you may 
also get the chance to experience breathtaking 
sunset views at the mouth of the river.

After the boat cruise, get off at the Bang Hua 
Suea Pier. Legend has it that this area used to be 
where they kept supplies for King Taksin’s army 
while he was travelling to Chanthaburi. The area 
was formally known as Bang Hua Tiger, as it also 
served as a hideout for gangsters, when the 

authorities came to subdue them. The temple , 
2300 BC - B.E. 2300 was built around the year 
2300 BC, under the name of Bang Hua Suea 
Temple. What stands out most on the temple 
grounds is the chapel, adorned with ceramics. 
Inside, the space is decorated with beautiful 
stucco work, telling the story of the Buddha’s 
biography. The colorful, beautiful forms and 
asymmetrical shapes reect the craftsmanship of 
the Phetchaburi craftspeople.  

Once you get off the boat, you might start 
feeling a little hungry. Thankfully, at the Bang Hua 
Suea temple you’ll nd a oating market. At this  
small community market with shade and a relaxed 
atmosphere along the canal, you might not see 
many stores here, but hidden within are 
absolutely delicious traditional recipes ranging 
from savoury to sweet. Expected the likes of 
Kanom Jeen served with chili paste and green 
beans that are incredibly chewy, served at Pa 
Nom’s store. The curries at Pa Piak’s store is also 
very impressive - especially the Ta-pien sh in 
sweet and salty soup, salted crab in coconut soup 
and kaeng chak som or sour curry. The beef 
Panaeng is always a best-seller, and you denitely 
must not miss out on the tasty and chewy Look 
Jaak desserts from Pa Nuay. The market takes place 
every weekend, so drop by to show your support.
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@ BANG DUAN NOK 
COMMUNITY 

Once you arrive at Bang Duan, pay your 
respects to Luang Pho Dam of Wat Bang Duan Nok 
- a temple that the villagers joined hands to build 
back in 1837. As Luang Pho Dam is over 200 years 
old, the villagers believe that if anyone comes to 
ask for blessings, they will always succeed.

In the temple’s vicinity, there is a path that 
takes you to explore the natural mangrove forest. 
Stretching parallel to the Bang Duan Khlong, the 
path continues all the way to the Chao Phraya 
River. At the end of the path, you’ll nd a pavilion 
where you can rest, take it easy and enjoy the 
surrounding atmosphere. We highly recommend 
you take a friend along with you, to while away 
the day taking in the peaceful surroundings until 
evening, when you can then watch the sun as it 
sets slowly in the horizon on the water’s edge. 
There are also reies in the evening - once the 
sun sets, the trees light up with a ickering glow. 
During Loy Kratong festival, a fun kayaking 
competition takes place at the Bang Duan Khlong 
- the area is considered a peaceful resting spot for 
the entire community.

Fortunately, the Bang Duan Community still 
has more remaining forestland than the other 
surrounding sub-districts, and so we get the 
opportunity to witness the local weaving 
techniques by Grandma Bamrung Poonsawat, who 
the South Bangkok Power Plant has been 
supporting since 2012. Grandmother Bamrung’s 
bestselling products include Khan Toke sets, 
baskets, handles, mosquito whips and more. 
According to her, every piece is made from the 
heart, and she is always willing to teach those who 
express interest, as she wants the local wisdom to 
live on.

From there, continue on to witness the 
Bhutanese mushroom cultivation techniques at 
Ban Chom Farm, which is also supported by the 
Power Plant Development Fund. Here, you’ll see 
the result of years and years of experience in 
mushroom farming, and the space is also ready to 
host open house activities to teach quality 
mushroom cultivation. The mushrooms here are 
white, appetising, not moist, and can be refrigerated 
for up to 7 days. You can also take a tour of the 
vegetable garden, where organic methods of 
growing are used - the vegetables are then used 
to make delicious steamed buns that are very 
popular.

In Bang Duan there are many more learning 
centers where you can nd out more about various 
interesting things, such as hydroponic and organic 
vegetable growing and making local desserts. All 
this fascinating knowledge is ready to be shared 
for those who are interested. Come enjoy your 
time travelling, eating, shopping, and even gaining 
new skills - whether you’re interested in trying 
your hand at tie-dye, growing mushrooms, or are 
even looking to make some extra income, this will 
prove to truly be a worthwhile trip.

GETTING THERE IS SIMPLE, JUST LIKE THIS:
• If you do not have your own car, you can take the BTS 
Skytrain system, and choose from 3 stations. If you get off 
at Samrong Station, continue on the bus, taking the Samrong-
Power Plant route. If you get off at Pu Chao and Chang 
Erawan Stations, take a motorcycle straight to the Power 
Plant or the surrounding temples — this will cost you around 
50-60 baht.
• For those visiting as a group, please contact county head 
Tong-Bancha Manthongkum, of the Bang Duan community 
at 081 490 0222, for more information. 
• For those interested in tie-dye, contact Teacher Nongyao 
Phromchit at 081 577 1325.  
• For those interested in wicker weaving, contact Grandma 
Bamrung Poonsawat at 087 017 9765.  
• For those interested in cultivating Bhutanese mushrooms, 
contact Ban Chom Farm at 090 968 7553.

@ ชุมชนบางดวนนอก
 มาถึงบางดวนก็ตองมาสักการะหลวงพอดําแหงวัดบางดวนนอก เปนวัดที่ชาวบานรวมแรง
รวมใจสรางขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2380 สําหรับหลวงพอดํามีอายุกวา 200 ป ชาวบานเลื่อมใสศรัทธากันมาก 
หากใครมาบนบานขอพรก็มักสําเร็จสมหวัง 
 ในบริเวณวัดยังมีเสนทางเดินศึกษาธรรมชาติปาชายเลน ทอดยาวขนานไปกับคลองบางดวน
จนจรดแมนํ้าเจาพระยาได สุดทางเดินมีศาลาพักใจใหนั่งพักชิล ๆ แนะนําใหหนีบเพื่อนไปดวย เผื่อ
นั่งเพลินจนเย็นยํ่าจะเห็นแสงอาทิตยคอย ๆ ลาลับขอบฟาและขอบนํ้า แถมชวงหัวคํ่ายังมีหิ่งหอยให
ชมกันดวย ราวกับตนไมถูกประดับไฟ และในเทศกาลลอยกระทงมีการแขงขันพายคายัคลอง
คลองบางดวนกันอยางสนุกสนาน ถือเปนศูนยรวมจิตใจของชาวชุมชน
 โชคดีที่ในวันนี้ชุมชนบางดวนยังมีพื้นที่ปาจากเหลืออยูมากกวาตําบลอื่น ๆ เราจึงมีโอกาสไดชม
ฝมือจักสานกานจากของยายบํารุง พูลสวัสดิ์ ซึ่งโรงไฟฟาพระนครใต คอยชวยเหลือและสนับสนุน
มาตั้งแตป 2555 สินคาขายดีของยายบํารุงคือ ชุดขันโตก ตะกราหูหิ้ว แสปดยุง ฯลฯ ยายบอกวาทุก
ชิ้นทําดวยใจและยินดีสอนใหผูที่สนใจ เพราะอยากใหภูมิปญญาชาวบานแขนงนี้ยังคงอยูู 
 จากนั้นเราไปดูการเพาะเห็ดนางฟาภูฐานของบานชมฟารม ซึ่งไดรับการสนับสนุนจากกองทุน
พฒันารอบโรงไฟฟา ทีน่ีม่ปีระสบการณในการทาํฟารมเหด็นบัสบิป พรอมเปดบานเพือ่สอนการเพาะเห็ด
ใหมีคุณภาพ มีสีขาวนากิน ไมชื้น และเก็บไวในตูเย็นไดนานถึง 7 วัน ชมวิธีการแปรรูปเห็ด และ
พาชมแปลงผักสวนครัวผสมผสานที่ปลูกดวยวิถีอินทรีย ผลิตออกมาเปนหอหมกแสนอรอย ใครได
กินยอมติดใจ
 ยงัมศีนูยเรยีนรูอกีหลายแหงในบางดวน เชน การปลกูผกัไฮโดรโปนกิส ทาํขนมปนสบิ ขนมเปยะ
นมสดที่พรอมแบงปนความรูแกผูที่สนใจ ไดทั้งเที่ยว กิน ชอป แถมยังไดความรูใหม ๆ เผ่ือใคร
อยากทาํผามดัยอม เพาะเห็ด หรอืทาํขนมเสริมรายไดกด็งีามนะจะคุณ นบัเปนทรปิทีคุ่มคาในหน่ึงวนั

เดินทางไปงาย ๆ แคนี้เอง :
• หากไมมีรถยนตสวนตัว ใชบริการรถไฟฟา
บีทีเอสแลวเลือกลงได 3 สถานี คือสถานีสําโรง 
ตอรถโดยสารประจําทางสําโรง-โรงไฟฟา 
หากลงสถานีปูเจาสมิงพรายและชางเอราวัณ 
นั่งวินมอเตอรไซคไปโรงไฟฟาหรือวัดตางๆ 
ประมาณ 50-60 บาท 
• หากมาเที่ยวชมเปนหมูคณะ สอบถาม
รายละเอียดไดที่กํานันโตง-บัญชา มั่นทองคํา 
ชุมชนบางดวน โทร 081-490-0222
• มัดยอม ติดตอที่ครูนงเยาว พรมจิตร 
โทร 081-577-1325
• จักสานกานจากของยายบํารุง พูลสวัสดิ์ 
สนใจโทร 087-017-9765
• การเพาะเห็ดนางฟาภูฐานของบานชมฟารม 
สอบถามโทร 090-968-7553

5 6 | F O L L O W  M E

     Energy matter is not that hard, try changing your viewpoint at a new riverside
destination, “EGAT Learning Center, Headquarters” of Electricity Generating
Authority of Thailand (EGAT), in the city center by the Chao Phraya River, where you
will find the world of energy more fun than ever. The high-tech exhibition offers
visitors the story of energy in Thailand and around the world over the past,
the present and the future, together with experiencing special features of the energy
saving building with international standards, for free. 
     This is where one can enjoy out-of-class activities combining with knowledge
on science, technology, innovation and art, creatively designed for all genders
and ages. For those who do not want to miss out, visit www.egat.co.th/learningcenter
and www.facebook.com/egatlearningcenter.
     The Center is situated by the Chao Phraya River at Rama VII Bridge, Charansanit
Road, Bang Kruai, Nonthaburi. It is open from 9.00 a.m – 4.00 p.m. (except
Monday and national holidays) for 5 rounds of visiting (1.5 hours per round).
For reservation, please contact us by phone: 02 436 8952-3 or email:
learningcenter_hq@egat.co.th.

      เพลิดเพลินไปกับกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูภายนอกหองเรียนแสนสนุก
สอดแทรกสาระความรู  ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี นวัตกรรม และศิลปะ
สุดสรางสรรคที่ถูกออกแบบใหเหมาะกับทุกเพศ ทุกวัย เปนประจำทุกเดือน
โดยสามารถติดตามทุกความเคล่ือนไหวเพ่ือไมใหพลาดกิจกรรมดีๆ ไดทางเว็บไซต
www.egat.co.th/learningcenter และเฟซบุก แฟนเพจ : ศูนยการเรียนรู
กฟผ. สำนักงานกลาง

       เรื ่องพลังงานไมยากอยางที ่คิด ลองมาเปลี่ยนมุมมองความคิดกันไดที ่
“ศูนยการเรียนรูการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) สำนักงานกลาง”
แหลงทองเที่ยวแหงใหมใจกลางเมือง ริมแมน้ำเจาพระยา ที่ทุกคนจะไดสัมผัส
และเขาใจเรื่องพลังงานอยางสนุกกวาที่เคย กับนิทรรศการสุดไฮเทคที่บอกเลา
เร่ืองราวดานพลังงานของประเทศไทยและของโลก ต้ังแตอดีต ปจจุบัน และอนาคต
พรอมสัมผัสความพิเศษของอาคารอนุรักษพลังงานมาตรฐานระดับนานาชาติ
ไดแบบฟรีๆ โดยไมมีคาใชจาย

ดานพลังงานสุดไฮเทค ที่ศูนยการเรียนรูฯ แหงใหม
ใจกลางเมือง ริมแมน้ำเจาพระยา

เปดประตูความคิด

    pening the Door to High-tech Energy World 
The New Learning Center amid the City
by Chao Phraya River

O

ศูนยการเรียนรูฯ แหงน้ี อยูเชิงสะพานพระราม 7 ริมแมน้ำ
เจาพระยา ฝง ถ.จรัญสนิทวงศ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
เวลาทำการ 09.00 น.– 16.00 น. หยุดทำการทุกวันจันทร
และวันนักขัตฤกษ การเขาชมใชเวลา รอบละประมาณ
1.30 ช่ัวโมง มีวันละ 5 รอบ ติดตอจองรอบเขาชมลวงหนา
ได 2 ชองทาง โทร 02 436 8952-3 และ อีเมล
learningcenter_hq@egat.co.th
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