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Hello, EGAT Magazine readers. Welcome 
to the year 2020.  This is another year that EGAT 
is steadily moving forward with the mission of 
generation and delivering electric power to 
strengthen Thailand’s energy security.

  EGAT is preparing for the future, which is 
constantly changing in technology, by 
enhancing and integrating capability to cope 
with competition in terms of personnel, experts, 
technology, and innovation. 

 All of these constitute a cornerstone of 
organizational development to advance and 
stay relevant to people’s happiness by 
improving the quality of life, of the society, and 
of the communities while ensuring sound 
environment.

 The highlight of the rst issue of EGAT 
Magazine this year is a special report featuring 
EGAT Governor Viboon Rerksirathai unveiling 
the direction of EGAT, the contribution of 
innovation in enhancing its potential, and its 
role in driving Thai electric power sector.

 In addition, this issue offers contents that 
open up new perspectives on energy in a more 
interesting way.

 What special is a fun game at the end of 
the magazine, which we would like to invite you 
to have some fun with a chance to win a prize. 

 Finally, you are welcome to share opinions 
and suggestions about EGAT Magazine by 
answering the questionnaire inserted in this 
publication.  

EDITOR’S NOTE
สวัสดีทานผูอานวารสาร EGAT MAGAZINE ทุกทาน และขอตอนรับเขาสูป 2563 ซึ่งเปน

อีกปหนึ่งท่ี กฟผ. กาวตอไปขางหนาเพื่อดําเนินภารกิจผลิตและสงพลังงานไฟฟาเสริมสราง
ความมั่นคงใหกับประเทศ พรอมเตรียมรับมือกับอนาคตที่มีการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี
อยูตลอดเวลา ดวยการเสริมและเช่ือมตอศักยภาพท่ีมีอยูใหพรอมรับการแขงขัน ทั้งดาน
บุคลากรผูเชี่ยวชาญ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่งเปนรากฐานสําคัญของการพัฒนาองคการ
ใหกาวหนาขึ้นอยางมั่นคงและทันสมัย ทั้งนี้ก็เพื่อนําไปสูการสรางความสุขใหกับคนไทย 
ยกระดับคุณภาพชีวิต สังคม ชุมชนและสิ่งแวดลอมที่ดีไปพรอมกัน

สาํหรับ EGAT MAGAZINE ฉบับแรกของปนี้  ไฮไลทอยูที่ Special Story ซึ่งผูนําองคการ 
นายวิบูลย ฤกษศิระทัย ไดเปดทิศทางของ กฟผ. ความสําเร็จของนวัตกรรมที่เปนสวนหนึ่งของ
การเพิม่ศกัยภาพและบทบาทในการขบัเคลือ่นดานพลังงานไฟฟาของไทย นอกจากน้ีเนือ้หาใน
เลมยังชวยเปดโลกทัศนใหม ๆ ดานพลังงานไดอยางนาสนใจมากข้ึนดวย ที่พิเศษคือ เกม
สนุก ๆ ที่อยูทายเลม ซึ่งอยากชวนทานผูอานมารวมสนุกงาย ๆ พรอมลุนรับรางวัลกันไปเลย  
และทายสุดนี้ ทานสามารถรวมแสดงความคิดเห็น หรือเสนอแนะเกี่ยวกับวารสารไดโดยตอบ
แบบสอบถามที่แทรกอยูในเลมคะ 
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การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) จัดงานวันเด็ก

แหงชาติ กฟผ. ประจําป 2563 เม่ือวันที่ 11 มกราคม 2563 

ภายใตแนวคดิ “เดก็ไทยยคุใหม รูคณุคาพลงังานไฟฟา” เปดบาน 

กฟผ. ในพื้นท่ีสํานักงานใหญ จังหวัดนนทบุรี รวมถึงเขตเข่ือน

และโรงไฟฟาทัว่ประเทศ  ตอนรบัเด็กและเยาวชนไทย เพือ่สงตอ

ความรูดานการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดานพลังงาน

ไฟฟา ผานกิจกรรมท่ีสนกุสนาน เสริมความรู สรางความคิด และ

การแสดงออกอยางสรางสรรค โดยมีผูบริหารและผูปฏิบัติงาน 

กฟผ. รวมสรางสีสัน มอบความสุขและความสนุกสนานใหกับ

เด็กและผูปกครองอยางเต็มอิ่ม นอกจากน้ี กฟผ. ยังรวมกับ

กระทรวงพลังงาน ออกบูทในงานฉลองวันเด็กแหงชาติ ประจํา

ป 2563 ณ ทาํเนยีบรัฐบาล โดยไดรบัเกยีรตจิากพลเอก ประยุทธ 

จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เขาเยี่ยมชมบูท ซึ่งในปนี้ กฟผ. ได

เนรมิตบูทใหกลายเปนลานประลองการแขงขันกีฬา E-Sports 

และจัดแสดงรถจักรยานยนตไฟฟาเบอร 5 ซึ่งเปนผลิตภัณฑ

เบอร 5 ใหมลาสดุของ กฟผ. รวมทัง้จดักจิกรรมเลนเกมและแจก

ของรางวัลมากมาย เพื่อรวมสงมอบความสุขพรอมสอดแทรก

ความรูดานพลังงานไฟฟาใหกับนอง ๆ ที่เขารวมงานดวย

กฟผ. 
เปดบานพลังงานไฟฟา 
จัดกิจกรรมแสนสนุก
สุดสรางสรรค ในงาน
วันเด็ก กฟผ. ป 2563

EGAT HOSTS CREATIVE FUN FAIR 
ON CHILDREN’S DAY 2020

The Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) organized the 
EGAT’s National Children’s Day 2020 Fair on January 11 under the theme 
“Modern Thai Children Know the Value of Electrical Energy”.

The fair took place at EGAT’s Nonthaburi Headquarters as well as at 
its dams and power plants throughout the country. This fair was to introduce 
Thai children and youth about technology development and power innovation 
through fun-lled activities that enhanced knowledge while provoking 
thoughts and expression in a constructive manner.

EGAT executives and staff were on hand to make children and parents 
happy and enjoyable.

In addition, EGAT and the Ministry of Energy set up a pavilion at the 
Government House to celebrate the National Children’s Day which was 
honored by a visit of Prime Minister General Prayut Chan-o-cha.

EGAT transformed the pavilion into an E-Sports competition arena, 
displaying the No. 5 electric motorcycle which was the latest entry to the 
Lebel No. 5 electrical appliances . Besides the showcase, EGAT organized 
games, handed out gifts to deliver happiness that came with knowledge of 
electrical energy to the children who attended the event.



นายวิบูลย ฤกษศิระทัย ผูวาการการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) มอบ

เงินสนับสนุนสมาคมกีฬาอีสปอรตแหงประเทศไทย (Thailand E-Sports Federation 

หรือ TESF) จํานวน 2 ลานบาท ใหกับนายสันติ โหลทอง นายกสมาคมอีสปอรตแหง

ประเทศไทย พรอมประชุมหารือแนวทางการสงเสริมและพัฒนากีฬาอีสปอรตของ

ประเทศ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 ณ หองประชุมอาคาร ท.103 สํานักงานใหญ กฟผ. 

โดยการกีฬาแหงประเทศไทย (กกท.) ไดรับรองการแขงขันเกมออนไลน หรืออีสปอรต 

ใหเปนหนึ่งในชนิดกีฬาอยางเปนทางการตั้งแตป 2560 และ กฟผ. ไดใหความสําคัญ

ในการสนับสนนุและตดิตามความกาวหนาของวงการอีสปอรตมาโดยตลอด จงึจะมกีาร

ลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) กับสมาคมอีสปอรตแหงประเทศไทยใน

เร็ว ๆ นี้ ซึ่งภายใตการลงนามบันทึกขอตกลงท่ีจะมีขึ้นนี้ จะนําไปสูการจัดกิจกรรมท่ี

เปนประโยชนตาง ๆ รวมกันในอนาคตดวย

ทัง้นี ้กฟผ. มผีูปฏบิตังิานทีอ่ยูในวงการอีสปอรตถงึ 2 คน ประกอบดวย นายอมรภัทร 

จิระอมรนิมิต วิศวกร จากฝายวิศวกรรมโรงไฟฟา ซึ่งเปนนักกีฬาอีสปอรตอาชีพ และ

นักกีฬาอีสปอรตทีมชาติไทย และนายจักรพล ปอมปราณี วิศวกรจากฝายจัดหาและ

บริหารสัญญาเชื้อเพลิง ในฐานะโคชอีสปอรตอาชีพ และโคชอีสปอรตทีมชาติไทย 

โดยลาสุดรวมเปนหนึ่งในโคชอีสปอรต ในการแขงขันกีฬาซีเกมสครั้งที่ 30 เม่ือเดือน

ธันวาคม 2562 ที่ผานมา พาทีมชาติไทยควา 2 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน นับเปน

ความภาคภูมิใจและเปนโอกาสที่ดีของ กฟผ. ที่ไดมีสวนสนับสนุนกีฬาอีสปอรตใหเกิด

การพัฒนาอยางตอเนื่อง และเปนที่ยอบรับในระดับสากล

รวมสนับสนุนและ
พัฒนาศักยภาพวงการ
อสีปอรตไทย

EGAT SUPPORTS THAI 
E-SPORT DEVELOPMENT

The Electricity Generating Authority of Thailand 
(EGAT) presented two million baht to Thailand 
E-Sports Federation (TESF) to help developing the 
potential of electronic sport in the country.

EGAT Governor Viboon Rerksirathai handed 
over the nancial support to TESF President Santi 
Lohthong in the ceremony held at EGAT 
Headquarters on January 9.

They have also discussed ways to promote 
and develop e-sports in the country.

The Sports Authority of Thailand has approved 
online gaming or e-sports as one of ofcial sport 
types in 2017, and EGAT has always placed 
importance on supporting and following progress 
of e-sport.

As a result, EGAT will soon sign a memorandum 
of understanding (MOU) with TESF to jointly hold 
activities related to e-sport.

There are two EGAT ofcials engaging in the 
e-sport circle namely Mr. Amornphat Chira-
amornnimit, an engineer from the Power Plant 
Engineering Division who is a professional e-sport 
athlete attached to the Thai E-sport National Team, 
and Mr. Chakapol Pompranee, an engineer from 
the Fuel Sourcing and Contract Management 
Division who is a professional e-sport coach serving 
the Thai E-sport National Team.

Mr. Chakapol was one of the e-sport coaches 
who led a victory for the Thai national team at the 
30th SEA Games competition in December 2019 
with two gold medals and two silver medals.

EGAT is proud for the opportunity to support 
e-sport and seeing the continuous development to 
gain international recognition.
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กฟผ. รวมประชุม 
กองอํานวยการน้ําแหงชาติ 
มั่นใจประชาชนมีนํ้าใชตลอดฤดูแลง

EGAT JOINS NATIONAL WATER 
MANAGEMENT MEETING

Mr. Nutthavutthi Chamchang, Deputy Governor - 
Generation of the Electricity Generating Authority of 
Thailand (EGAT), joined representatives of all agencies 
involved in water management in the meeting on how 
to deal with the drought.

The January 10 meeting, chaired by Deputy Prime 
Minister General Prawit Wongsuwan and held at 
National Water Resources Ofce, brought together 
representatives from concerned agencies including the 
Meteorological Department, Department of Disaster 
Prevention and Mitigation, and Royal Irrigation 
Department to contemplate about the policy driving the 
work of the National Water Directorate to ensure that 
people have water for use throughout the dry season.

Mr. Nutthavutthi said EGAT has coordinated with 
all sectors to cope with the drought as a member of the 
Sub-Committee on Water Resources Management and 
the National Water Resources Ofce (NWRO).

The water drainage from EGAT dams has been 
carried out in accordance with the government policies 
and the resolution of the subcommittee, which have 
carefully considered the water management guidelines.

NWRO has collaborated with relevant water 
agencies to prepare an action plan to prevent and solve 
drought problems in the 2019/2020 scal year to 
prepare water resources in areas risking shortage of 
water for consumption, hospitals, and economic crops.

Operational plans of all departments in the scal 
year 2020 were adjusted by prioritizing on projects that 
can respond to water demand of people in areas which 
are expected to experience drought rst.

The water situation at EGAT’s dams can be 
monitored via the website: WATER.EGAT.CO.TH and 
on EGAT Water application, which can be downloaded 
to nd real-time information about the water situation 
24 hours a day.

นายณฐัวุฒ ิแจมแจง รองผูวาการ

ผลิตไฟฟา เปนผูแทนการไฟฟาฝาย

ผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) พรอม

ดวยผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของดาน

การบริหารจัดการน้ําท้ังหมด เขารวม

ประ ชุมและ รับฟ  งน โยบายการ

ขับเคล่ือนการทํางานของกองอํานวย

การน้ําแหงชาติ  เ พ่ือร วมติดตาม

สถานการณ ภัยแล งในพ้ืนที่ ของ

หนวยงานตาง ๆ  อาทิ กรมอุตนุยิมวิทยา 

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

กรมชลประทาน โดยมี พลเอกประวิตร 

วงษสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เปน

ประธานประชุม เมื่อวันที่ 10 มกราคม 

2563 ณ หองประชุมนํ้าปง สํานักงาน

ทรัพยากรนํ้าแหงชาติ กรุงเทพฯ

นายณัฐวุฒิ แจมแจง กลาววา 

กฟผ. ไดเตรียมพรอมวางแผนรับมือ

สถานการณภยัแลงรวมกบัทกุภาคสวน

อยางเต็มที่ ในฐานะเปนหน่ึงในคณะ

อนุกรรมการอํานวยการดานบริหาร

จัดการทรัพยากรน้ํา และสํานักงาน

ทรพัยากรน้ําแหงชาต ิ(สทนช.) ซึง่การ

ระบายนํ้าของเขื่อน กฟผ. แตละแหง

ไดดาํเนนิการตามนโยบายของรฐับาล 

และมติคณะอนุกรรมการฯ ที่มีการ

พจิารณากล่ันกรองแนวทางการบริหาร

จัดการนํ้าอยางรอบคอบ ซึ่งปจจุบัน 

สทนช. ไดรวมกบัหนวยงานทีเ่ก่ียวของ

ดานน้ํา บูรณาการและจัดทําแผน

ปฏิบตักิารปองกนัแกไขปญหาภัยแลง 

ป 2562/63 ไวลวงหนา ในการจัด

เตรยีมแหลงนํา้สนบัสนนุในพืน้ทีเ่ส่ียง

จะขาดแคลนน้ําพ้ืนที่เส่ียงขาดแคลน

นํ้ า  ทั้ งนํ้ าอุปโภคบริโภค  สถาน

พยาบาล และน้ําเพ่ือสนับสนุนพืช

เศรษฐกจิ โดยปรบัแผนการดาํเนนิงาน

ของทุกหนวยงานในปงบประมาณ 

2563 ที่จัดลําดับความสําคัญของ

โครงการท่ีสามารถตอบสนองความ

ตองการใชนํ้าของประชาชนในพ้ืนที่

ทีค่าดวาจะประสบปญหาภยัแลงกอน

เปนอันดับแรก 

ทั้งนี้ สามารถติดตามสถานการณ

นํ้าของเข่ือน กฟผ. อยางใกลชิดผาน

ทางเว็บไซต WATER.EGAT.CO.TH 

และแอพพลิเคช่ัน EGAT Water ซึ่ง

สามารถดาวนโหลดเพื่อคนหาขอมูล

เก่ียวกับสถานการณนํ้าไดอยาง Real 

Time ตลอด 24 ชั่วโมง 
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ดีเดยกาวแรกการจัดการ
ซากแผงเซลลแสงอาทิตยและแบตเตอรี่ในประเทศไทย

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 

จบัมอืกรมโรงงานอตุสาหกรรม (กรอ.) ลงนามบนัทกึ

ขอตกลงความรวมมือ “โครงการศึกษาการบริหาร

จัดการซากแผงเซลลแสงอาทิตยและแบตเตอรี่

ในประเทศไทย” เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 ณ 

ศูนยการเรียนรู  กฟผ. สํานักงานกลาง อําเภอ

บางกรวย จังหวัดนนทบุรี เพื่อศึกษาความเหมาะสม

ในการบริหารจัดการซากแผงเซลลแสงอาทิตย

และแบตเตอร่ีตนแบบของประเทศ ทั้งยังแสดงถึง

ความมุงม่ันในการบูรณาการความรวมมือบริหาร

จัดการซากแผงเซลลแสงอาทิตยและแบตเตอรี่

ที่เกิดจากการใชงานภายในประเทศ

การผลิตไฟฟาจากแผงเซลลแสงอาทิตย รวมถึง

การใชแบตเตอร่ีทั้งจากอุปกรณไฟฟาและรถยนต

ไฟฟามีการเตบิโตอยางรวดเรว็น้ัน กระทรวงพลังงาน

จึงไดมีนโยบายให กฟผ. ในฐานะหนวยงานซึง่มสีวน

สงเสรมิและผลกัดนัการใชเทคโนโลยีพลงังาน ทัง้การ

ผลติไฟฟาจากพลงังานแสงอาทิตยและรถยนตไฟฟา 

ศกึษาความเปนไปไดในการดาํเนนิการบรหิารจดัการ

ซากแผงเซลลแสงอาทิตยและแบตเตอร่ีหลังสิ้น

สภาพการใชงานอยางเหมาะสม เพื่อปองกันผล

กระทบดานสิง่แวดลอม ตลอดจนเพือ่ประโยชนสงูสดุ

ตอการบริหารการใชทรัพยากรภายในประเทศตาม

แนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) 

ดวยการนําแผงเซลลแสงอาทิตยและแบตเตอรี่

ที่ใชแลว มาแปรรูปและนํากลับไปใชอีกในอนาคต 

อันมีส วนเสริมสร างศักยภาพการแข งขันด าน

เศรษฐกิจของประเทศ และสงเสริมการอนุรักษ

สิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน ซึ่ง กฟผ. 

คํานึงถึงและดําเนินการควบคูกับภารกิจหลักในการ

รักษาความม่ันคงในระบบไฟฟาของประเทศมา

โดยตลอด

FIRST MOVE TAKEN TO MANAGE 
SOLAR CELL AND BATTERY SCRAPS 
IN THAILAND

The Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) signed a memorandum 
of cooperation on January 23 with the Department of Industrial Works (MOE) to look 
for appropriate management of solar cell and battery scraps in Thailand.

The memorandum, concluded at the EGAT Learning Center, Bang Kruai 
Headquarters, shows the commitment in dealing with the remains of solar panels 
and batteries arising from domestic use.

Electricity generation from solar panels and the use of batteries for electrical 
appliances and electric cars are growing rapidly.

The Ministry of Energy has therefore mandated EGAT, as an organization that 
promotes the use of energy technology including production of solar power and 
electric vehicles, to study the feasibility of management of solar cell and battery 
remains after their end-of-life to prevent environmental impact, and to maximize 
benets of managing domestic resources in accordance with the circular economy 
concept.

These used solar panels and batteries can be transformed and reused in the 
future, which helps enhance the country’s economic competitiveness and promote 
environmental conservation for sustainable development.

EGAT has always adhered to this philosophy and carried it out in parallel with 
the main mission of maintaining security of the country’s electricity system.
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O P E N  H O U S E

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) รวมกับ กจิการคารวม บ.ีกรมิ เพาเวอร 

‘BGRIM’– เอ็นเนอรยี่ ไชนา ลงนามสัญญาโครงการผลิตไฟฟาจากเซลล

แสงอาทิตยติดตั้งบนทุนลอยนํ้า สําหรับโครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย

ทุนลอยนํ้ารวมกับโรงไฟฟาพลังนํ้าเขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเปน

พลังงานแสงอาทิตยทุนลอยนํา้แบบไฮบริดทีใ่หญทีส่ดุในโลก  เพือ่สรางเสถยีรภาพ

และความม่ันคงไฟฟาดวยพลังงานสะอาดเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม เมื่อวันท่ี 20 

มกราคม 2563 ณ หองวิภาวดีบอลรูม ซี โรงแรมเซ็นทาราแกรนด เซ็นทรัลพลาซา 

ลาดพราว กรุงเทพฯ 

สําหรับโครงการโซลารลอยนํ้าเขื่อนสิรินธรใชหลักการผลิตไฟฟาในรูปแบบ

ระบบผสมผสานระหวางโซลารเซลลบนทุนลอยน้ําที่จะผลิตไฟฟาในชวง

กลางวันรวมกับโรงไฟฟาพลังนํ้าจากเข่ือนของ กฟผ. ที่มีอยูเดิม โดยนําระบบ

บริหารจัดการพลังงาน (Energy Management System หรือ EMS) มาบริหาร

จดัการพลังงานท้ังสองประเภท ทาํใหสามารถเดินเครือ่งผลิตไฟฟาไดอยางตอเน่ือง

เพ่ือเสริมความตองการของระบบไฟฟา โดยในอนาคตยังสามารถนําระบบกักเก็บ

พลังงานมาใชรวมกับโครงการเพ่ือสรางเสถียรภาพของพลังงานหมุนเวียนในระบบ

ไฟฟา มีกําลังผลิต 45 เมกะวัตต ใชแผงโซลารเซลลชนิดดับเบิ้ลกลาสที่เหมาะสม

กับการวางแผงโซลารเซลลใกลผิวน้ําท่ีมีความช้ืนสูงและมีการเคล่ือนไหวของ

ผวินํา้อยูตลอดเวลา และใชทุนลอยน้ําชนดิ HDPE (High Density Polyethylene) 

ไมเปนอันตรายตอสัตวนํ้าและส่ิงแวดลอม ติดตั้งอุปกรณทั้งหมดบนพ้ืนที่ผิวนํ้า

กวา 450 ไร คาดวาจะใชระยะเวลาในการดําเนินการ 12 เดือน และจะสามารถ

ผลิตไฟฟาเชิงพาณิชย (COD) ไดในเดือนธันวาคม 2563

คิกออฟโครงการ
โซลารลอยน้ําแบบไฮบริด
ใหญที่สุดในโลก

EGAT LAUNCHES 
THE WORLD’S LARGEST HYBRID 
FLOATING SOLAR PROJECT

The Electricity Generating Authority of Thailand 
(EGAT) has commissioned B.Grimm Power-Energy China 
consortium to build the world’s largest hydro-oating solar 
hybrid scheme at EGAT’s Sirindhorn Dam, Ubon 
Ratchathani province.

Signing of the contract for installing a oating solar 
farm took place on January 20 at the Centara Grand Hotel, 
Central Plaza Ladprao Bangkok.

This eco-friendly energy scheme helps strengthen 
the kingdom’s security of power supply.

It combines electricity production from solar cell 
panels mounted on pontoons in the daytime and 
hydroelectric power plant from the existing EGAT dam 
by applying the Energy Management System (EMS) to 
manage both forms of energy to allow continuous 
generation.

In the future, an energy storage system would be 
used in conjunction with the project to enhance stability 
of renewable energy in the electricity system.

The 45 MW solar cell panels used at the Sirindhorn 
Dam are of the double glass type, suitable for being 
installed near the surface of the water with high humidity 
and water that is owing all the time.

These panels and related equipment are mounted 
on pontoons made  of High Density Polyethylene (HDPE), 
which is not harmful to aquatic animals and the 
environment, to cover the surface area of over 450 rai.

The installation is expected to take 12 months to 
complete with commercial operation date (COD) being 
set in December 2020.
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นายวิบูลย ฤกษศิระทัย ผู ว าการการไฟฟาฝายผลิตแหง

ประเทศไทย (กฟผ.) เขารับใบรับรองการปลอยกาซเรือนกระจกของ

องคกร ตามมาตรฐาน ISO 14064-1 จากนางพรรณี อังศุสิงห

ผูอํานวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนา

มลูนธิเิม่ือวันที ่ 17 มกราคม 2563 ณ สาํนักงานใหญ กฟผ. โดยการ

มอบใบรบัรองฯ ใหกบั กฟผ. ในครัง้นี ้เปนการยืนยนัความมุงมัน่ของ กฟผ.

ในการผลติไฟฟาและรกัษาความมัน่คงของระบบไฟฟา ทีค่าํนงึถงึความ

ยั่งยืนดานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และการอนุรักษพลังงาน 

มุงสูการเปนองคการแหงนวัตกรรมพลังงานไฟฟาเพื่อชีวิตที่ดีกวา

สําหรับการดําเนินงานในป 2562 กฟผ. ไดพัฒนารูปแบบและ

ขยายขอบเขตการจัดทํารายงานการปลอยและดูดกลับกาซเรือน

กระจกใหครอบคลมุพืน้ท่ีการดําเนนิงานของ กฟผ. ทัว่ประเทศ ไดแก 

โรงไฟฟา เขื่อน เหมือง ระบบสายสงไฟฟาแรงสูง และสํานักงาน 

จนไดรับการรับรองตามมาตรฐานสากล ISO 14064-1 จากสถาบัน

รับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ โดยมีปริมาณ

การปลอยกาซเรอืนกระจกจากการดําเนนิงานในภาพรวมขององคกร 

ในชวงระยะเวลาติดตามผลระหวางเดือนมกราคมถึงธันวาคม 

ป 2561 รวมท้ังสิ้น 31.06 ลานตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา 

ซึง่คาการปลอยกาซเรอืนกระจกฯ ดงักลาว จะนาํไปใชในการกําหนด

แนวทางการบริหารจัดการเพ่ือลดการปลอยกาซเรือนกระจกใหได

มีประสิทธิภาพตอไป 

กฟผ. รับใบรับรอง
การปลอยกาซเรือนกระจก
ขององคกร
รวมแกปญหาภาวะโลกรอน
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EGAT SECURES GREENHOUSE GAS CERTIFICATION TO JOIN 
GLOBAL WARMING REDUCTION CAMPAIGN

Viboon Rerksirathai, Governor of the Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT), received 
the greenhouse gas emission certication in the organization category under the ISO 14064-1 standards 
from Mrs. Pannee Angsusingha, Director of the ISO Certication Institute, the Industrial Development 
Foundation, on January 17 at EGAT’s Headquarters.

The certication extended to EGAT underscores the state power utility’s commitment to observe 
sustainability of natural resources, the environment, and energy conservation in its electricity generation 
and system security, while striving to become an organization with electrical energy innovation for a 
better life.

Last year saw EGAT developing the model and expanded the scope of  greenhouse gas emission 
and recovery report to cover EGAT’s operating areas  nationwide, including power plants, dams, mines, 
high voltage transmission system, and ofces to conform with the ISO 14064-1 international standards.

In the follow-up period from January to December 2018, the emission of 31.06 million tons of carbon 
dioxide equivalent were recorded at EGAT’s sites.

The greenhouse gas emission gures will be used for establishing management guidelines for 
effective reduction of greenhouse gas emissions. 
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กับบทบาทการ
ขับเคลื่อนพลังงานไทย 

กฟผ.

1 0 |

 ผานมาแลวกับป 2562 ซึ่งเปนปแหงความภาคภูมิใจ
ในวาระที่การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 
ครบรอบ 50 ป ซึ่งแตละกาวเต็มไปดวยความทาทาย
ทีม่าเสรมิเพิม่เตมิประสบการณใหองคการมคีวามแขง็แกรง
มากย่ิงขึ้น และในกาวตอไปสูทศวรรษใหม ป 2563 กฟผ. 
พรอมที่จะเดินหนาภารกิจสําคัญภายใตวิสัยทัศน
 “นวัตกรรมพลังงานไฟฟาเพื่อชีวิตที่ดีกวา”
 โดยมุงพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศดวยนวัตกรรม ดูแลคุณภาพของพลังงานไฟฟา
ที่ส งตอใหกับคนไทยไดมีใชอยางตอเนื่องเพียงพอ 
ตอกยํ้าการเปนรัฐวิสาหกิจที่ทําหนาท่ีผลิตไฟฟาเพื่อ
ความสุขของคนไทยเปนพลังในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ
และการเจริญเติบโตของประเทศ

The past year was a special moment for the 
Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT)  with 
the celebration of its golden jubilee.

 Every step EGAT has taken was full of challenges 
that added to the experience to make the organization 
even more robust.

Moving forward to the new decade, EGAT is poised 
to carry out important missions under the vision: 
“Innovate power solutions for a better life.”

Th is is a l l  about deve loping the country ’s 
compet i t i veness th rough innovat ion ,  ensur ing 
uninterrupted adequate supply of quality electricity for  
Thai people, underscoring being a state enterprise that 
generate electricity for the happiness of Thai people 
and driving the economy and national growth.

The role of EGAT is becoming more important in an 
era when electricity and technology are changing 
people’s lives as well as various industries.

EGAT UNVEILS STRATEGIES
TO CHAMPION 
THAI ENERGY SECTOR

เปดทิศทาง
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EGAT Governor Viboon Rerksirathai has looked at 
opportunities to tap the potential and strengths of the 
organization to improve the efciency of operations to be in 
line with changing situations.

EGAT’s policies and directions are not only for the 
stability of the organization, but they also aim at raising the 
economy at the grass roots and strengthening the role of 
Thailand as a regional energy hub.  

UPHOLDING SUCCESS AND STANDARD
The year 2019 was considered an auspicious year for 

Thailand. It was the time of joy for Thai people throughout 
the country thanks to the coronation of King Rama 10.

The grand royal ceremony coincided with EGAT’s major 
milestone as all concerted efforts to achieve objectives over 
the past 50 years come to fruition with concrete results.

EGAT has proudly won more than 50 awards from 20 
public and private organizations, both in terms of 
organizational management and innovation, from local and 
overseas bodies.

This year EGAT will review all those award-winning works 
to see if they can be further developed and add values to 
benet the organization.

Aside from that, EGAT has also received a moral award 
by securing the highest scores in Integrity and Transparency 
Assessment (ITA) in 2019, which was organized by the Ofce 
of the National Anti-Corruption Commission (ONACC).

 EGAT was in top rank among all agencies under the 
supervision of Ministry of Energy and held the 10th position 
of all state enterprises in Thailand assessed by ONACC.

The award reected good governance and ethical 
practice which EGAT has continued to uphold.

บทบาทของ กฟผ. ยิ่งทวีความสําคัญมากข้ึนในยุคที่พลังงานไฟฟา
และเทคโนโลยเีขามาเปลีย่นแปลงวถิชีวีติผูคน ตลอดจนอุตสาหกรรมตาง ๆ 
นายวิบูลย ฤกษศิระทัย ผูวาการ กฟผ. ไดมองโอกาสในการใชศักยภาพ
และจดุแขง็ขององคการ เพ่ือพัฒนาประสทิธภิาพของการดาํเนนิงานให
สอดรับกับสถานการณที่เปล่ียนแปลงไป โดยนโยบายและทิศทางของ
กฟผ. ไมใชแคเพ่ือความมัน่คงยัง่ยนืขององคการ แตยงัตองมุงยกระดับ
เศรษฐกิจฐานรากสรางความเขมแข็ง พรอมยกบทบาทใหไทยเปน
ศูนยกลางพลังงานในภูมิภาคดวย
   
รางวัลแหงความสําเร็จที่ไดรับคือศักยภาพ 
และเปนมาตรฐานที่ตองรักษาไว

ป 2562 ถือเปนปมหามงคลของประเทศไทย และเปนปแหงความ
ปล้ืมป ติของประชาชนคนไทยท้ังประเทศ  เพราะมีพระราชพิธี
บรมราชาภิเษกท่ียิ่งใหญสมพระเกียรติของพระมหากษัตริยแหงสยาม 
โดยในปเดียวกันนี้ก็ถือเปนปที่นาภาคภูมิใจของ กฟผ. เชนกัน เนื่องจาก
สิ่งที่ไดรวมแรงรวมใจกันสรางมาตลอด 50 ป นั้นผลิดอกออกผลใหเห็น
เปนรูปธรรม จนกวาดรางวัลมามากมายกวา 50 รางวัล จาก 20 องคกร
ภาครัฐและเอกชน ทั้งในดานการบริหารองคการและดานนวัตกรรม จาก
ในประเทศและตางประเทศ ซึ่งในป 2563 นี้ กฟผ. จะมีการทบทวนเพ่ือ
นําผลงานที่เคยไดรับรางวัลดังกลาวมาพัฒนาและตอยอดใหเกิด
ประโยชนตอองคการดวย

ไมเพียงเทาน้ี กฟผ. ยงัไดรบัรางวัลดานคุณธรรม ซึง่มคีะแนนการ
ประเมนิคณุธรรมและความโปรงใสในการดาํเนนิงานของหนวยงานภาครฐั
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจําป 2562 
สูงสุดเปนอันดับ 1 ของหนวยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน และเปน
อันดับ 10 ของหนวยงานรัฐวิสาหกิจของท้ังประเทศ ซึ่งรางวัลน้ีจัดขึ้น
โดยสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
(สาํนักงาน ป.ป.ช.) ทีส่ะทอนใหเห็นวา กฟผ. เปนองคการท่ีมธีรรมาภิบาล 
และมีการดําเนินงานดานจริยธรรมอยางตอเนื่อง
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นอกจากน้ี กฟผ. ยังไดรับรางวัล “Anti-Corruption 
Awards 2019” จากสมาคมผู สื่อขาวตานคอรรัปชัน 
(ประเทศไทย) ในฐานะเปนองคการท่ีดาํเนนิงานดวยความ
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ทุจริตคอรรัปชัน ซึ่ง กฟผ. เปนหนวยงานรัฐวิสาหกิจแหง
เดยีวท่ีไดรบัรางวลันี ้ในขณะเดยีวกัน กย็งัไดรบัอกี 3 รางวลั
ใหญจากเวทีมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเดน (SOE Award) 
ประจําป 2562 ทั้งรางวัลการบริหารจัดการองคกรดีเดน 
ประเภทเกียรตยิศ รางวลัความคดิสรางสรรคและนวตักรรม
ดีเดน ดานนวัตกรรม และรางวัลการพัฒนาสูรัฐวิสาหกิจ
ดจิทิลั ประเภทเชดิชเูกียรต ิอกีทัง้ยงัมรีางวลัของเหมอืงและ
โรงไฟฟาอีกมากมาย นับเปนความภาคภูมิใจท่ีผูบริหาร
และผูปฏิบัติงาน กฟผ. ไดรวมมือรวมใจกันขับเคลื่อน
องคการจนสามารถควารางวลัมาได โดยในป 2563 นี ้กฟผ. 
จะรักษามาตรฐานเหลานี้เอาไวและจะทําใหดียิ่งขึ้น 

เดินหนางานตามแผน PDP2018 
เม่ือตนป 2562 แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาของ

ประเทศ (PDP2018) ไดรับการอนุมัติเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรี (ครม.) กฟผ. ในฐานะผูรักษาความม่ันคง
ทางพลงังานไฟฟาของประเทศจึงไดรบัหนาทีใ่หขบัเคลือ่น
โครงการโรงไฟฟาและระบบสงเพ่ือผลิตและสงไฟฟาให
มีปริมาณเพียงพอกับความตองการใชไฟฟาท่ีเพ่ิมสูงข้ึน 
รวมถึงรองรบักับเทรนดของการผลติไฟฟาท่ีจะเปลีย่นแปลง
ไป สําหรับการดําเนินงานในป 2563 นั้น กฟผ. จึงตอง
เดินหนาตอในการสรางโรงไฟฟาเพ่ือเสริมระบบตามแผน 
PDP ดงักลาว ซึง่เมือ่ส้ินปทีผ่านมา กฟผ. ไดรบัการเหน็ชอบ
จากคณะกรรมการ กฟผ. ในการนําเสนอโครงการกอสราง
โรงไฟฟาทัง้ 8 โรง แลว  ในปนีจ้ะมกีารนาํเสนอตอ ครม. ซึง่
หากโครงการกอสรางโรงไฟฟาผานมติ ครม. แลว ก็จะเริ่ม
กอสรางโรงไฟฟาทันที โดยโรงไฟฟาแรกท่ีจะเร่ิมสรางคือ
โรงไฟฟานํ้าพองทดแทน จังหวัดขอนแกน 

Additionally, EGAT has obtained “Anti-Corruption Awards 2019” 
from the Association of Corruption Correspondents (Thailand) for 
operating with transparency and good governance, and for 
demonstrating anti-corruption. EGAT was the sole state enterprise 
that received this award.

At the same time, EGAT won three major accolades from the SOE 
(State-owned Enterprise) 2019 Awards for outstanding organizational 
management (honorary), outstanding creativity and innovation, and 
developing into a digital state enterprise (honorary).

 There were also numerous awards extended to EGAT- operated 
mine and power plants.

The management and staff can take pride for collaborating to win 
these prizes. In 2020, EGAT is determined to maintain these standards 
and will do even better.

PROCEEDING WITH PDP2018
Thailand’s Power Development Plan (PDP2018) was endorsed 

by the Cabinet last year.
EGAT, as the entity tasked to ensure security of power supply for 

the country, was commissioned to see to it that power plants and 
transmission system projects are executed to meet rising electricity 
demand and are in tune with the changing trend in electricity 
production.

Such mandate requires EGAT to continue building power plants 
in 2020 to enhance the system according to the PDP.

At the last year-end, EGAT’s board of directors approved eight 
power plants whose construction can start immediately after the 
Cabinet has given a nod this year. The rst power plant to be built 
according to the plan is the Nam Phong Replacement Power Plant 
in Khon Kaen Province.

ขับเคลื่อนโรงไฟฟาชุมชน
เพื่อเศรษฐกิจฐานราก

กฟผ. พรอมเดินหนาตามนโยบาย Energy For All ของ
กระทรวงพลงังาน โดยคนหาพืน้ท่ีทีม่ศีกัยภาพและความเหมาะสม
ในการจัดสรางโรงไฟฟาชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน
และสรางความม่ันคงทางพลังงาน โดยไดลงนามขอตกลงความ
รวมมือ (MOU) กับบริษัท Stadtwerke Rosenheim ประเทศ
เยอรมนี ซึ่งประสบความสําเร็จในการบริหารจัดการโรงไฟฟา
ชุมชนจากการนําชวีมวลมาผลิตไฟฟา จึงจะเปนแนวทางใหกับ
ประเทศไทยในการศึกษาความเหมาะสมของการพัฒนาสถานท่ี
ตาง ๆ รวมถึงศึกษาเทคโนโลยีที่ใชในการจัดการและการบริหาร
ชุมชนเพ่ือใหคนในชุมชนมีรายไดจากการเปนเจาของโรงไฟฟา
และจําหนายวัสดทุางการเกษตรเปนเช้ือเพลิง นอกจากน้ียงัมีแผน
นาํศาสตรพระราชามาใชในพืน้ท่ีเขือ่นและโรงไฟฟา เพือ่ใหเขาถงึ
กลุมชุมชนมากขึ้น และนําไปสูเปาหมายความยั่งยืน

สงเสริมไทยเปนศูนยกลาง
พลังงานไฟฟาอาเซียน 

การดําเนนิโครงการเพ่ือเดนิหนาประเทศไทยใหเปนศูนยกลาง
พลังงานไฟฟาของอาเซียน ไดมีการขับเคลื่อนมาตั้งแตป 2562 
โดย กฟผ. ไดมีการลงนามตอสัญญาความรวมมือกับประเทศ
เพ่ือนบาน ระหวางไทย สปป.ลาว และมาเลเซีย ตามมติของ
คณะกรรมการนโยบายพลงังานแหงชาต ิ (กพช.) ซึง่ในอนาคตคาดวา
จะมีการขยายขอบเขตการซื้อขายพลังงานเพิ่มขึ้น นอกจากน้ี 
ยังมีแผนการสรางระบบสงเชื่อมโยงไทย - กัมพูชา  รวมไปถึงใน
อนาคตที่แนวโนมรูปแบบการซื้อขายจะมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่ง
จะทาํใหมแีพลตฟอรมซือ้ขายไฟฟาเกดิขึน้ เพือ่รองรบัการซือ้ขาย
ไฟฟาระหวางผูบริโภคดวยกัน (Prosumer) จึงไดมีการลงนาม 
MOU กับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) เพ่ือศึกษา
การเตรียมพรอมตลาดการซื้อขายไฟฟาในประเทศและระดับ
ภูมิภาค เพื่อใหประเทศไทยสามารถเปนศูนยกลางแลกเปลี่ยน
ซื้อขายพลังงานไดในอนาคต

PROPELLING COMMUNITY POWER PLANTS 
EGAT is well positioned to proceed with the Ministry of 

Energy’s policy, Energy For All Policy by searching for areas with 
potential and suitability for constructing community power plants 
as a way to raise the quality of community life and to create energy 
security.

  EGAT signed a memorandum of understanding (MOU) for 
cooperation with Stadtwerke Rosenheim, a German rm which 
has successfully managed community power plants by using 
biomass to generate electricity. This cooperation is to develop 
guidelines for community power plant development at various 
locations in Thailand and to study the technology for managing 
and administrating communities to ensure that their people earn 
income from owning power plants and from selling agricultural 
residues as fuel.

  There is also a plan to apply the King’s Philosophy at the 
dam and power plant sites to gain access to more communities 
and to achieve sustainability goals.

PROMOTING THAILAND AS ASEAN POWER HUB
 Works to turn Thailand into the ASEAN electric power center 

got underway in 2019 with EGAT’s renewing cooperation between 
Thailand, Lao PDR, and Malaysia in accordance with the resolution 
of the National Energy Policy Council (NEPC).

 It is expected that the scope of energy trading with those 
neighboring countries will be expanded in the future.

 Plans are afoot to build a transmission system linking Thailand 
and Cambodia.

 Meanwhile, the pattern of power trading in the future will 
change with the emergence of power trading platforms to support 
the power purchase among prosumers, referring to producers 
and consumers.

  EGAT has signed an MOU with the Stock Exchange of 
Thailand (SET) to conduct a study on creating an electricity power 
trading market at national and regional levels. This constitutes an 
endeavor to make Thailand a power exchange hub in the future.
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 Meanwhile, the pattern of power trading in the future will 
change with the emergence of power trading platforms to support 
the power purchase among prosumers, referring to producers 
and consumers.

  EGAT has signed an MOU with the Stock Exchange of 
Thailand (SET) to conduct a study on creating an electricity power 
trading market at national and regional levels. This constitutes an 
endeavor to make Thailand a power exchange hub in the future.
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แสวงหาโอกาส ปรับตัวตอโครงสรางธุรกิจ
พลังงานที่เปลี่ยนแปลง

กฟผ. รวมมือกับ 3 บริษัทดานอสังหาริมทรัพย ดําเนินโครงการ
ทดสอบนวัตกรรมที่นําเทคโนโลยีมาสนับสนุนใหบริการดานพลังงาน 
(ERC Sandbox) โดยจะเริ่มศึกษาและดําเนินการทดสอบในพื้นที่
หมูบานจัดสรร 3 แหง ซึ่งหากประสบผลสําเร็จ ก็จะเปนโอกาสอันดีที่ 
กฟผ. จะมีรายไดจากการบริหารจัดการดังกลาวนี้ ทั้งหมูบานจัดสรรที่
กาํลงัจะสรางข้ึนใหมและท่ีมอียูเดิม ไมเพียงเทาน้ี ยงัไดจบัมอืกับบริษทั 
ผลติไฟฟา นวนคร จาํกดั (NNEG) ดาํเนินโครงการศึกษาความเปนไปได
ของการพัฒนา Smart City ดานพลังงาน ในเขตสงเสริมอุตสาหกรรม
นวนคร จังหวัดปทุมธานี ซึ่งหากโครงการตาง ๆ ประสบความสําเร็จก็
พรอมขยายการดําเนนิงานไปยังพื้นที่ตาง ๆ ที่เหมาะสมตอไป 

ในขณะเดียวกัน ยังมีโครงการยกระดับศูนยการเรียนรู กฟผ. 
สาํนักงานกลาง จงัหวดันนทบรุ ีใหเปน EGAT Excellence Center โดย
นําการจัดการบริหารพลังงานไปติดตั้งที่ศูนยการเรียนรูฯ ทั้ง Solar 
Rooftop, Energy Storage, Hydrogen Fuel Cell, Gas Engine และ 
Micro Grid เพื่อใหศูนยการเรียนรู กฟผ. สํานักงานกลาง พัฒนาสู 
EGAT Excellence Center หรือแหลงศึกษาเรียนรูดานการบริหาร
จัดการพลังงานทดแทนของ กฟผ.

พรอมรับบทบาท
เปนผูจัดหาและนําเขา LNG 

สาํหรับอกีหน่ึงบทบาทของ กฟผ. ในการเปนผูนาํเขากาซธรรมชาติ
เหลว (LNG) รายที่ 2 ของประเทศนั้น เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2562 ที่
ผานมา กฟผ. สามารถนําเขากาซ LNG แบบตลาดจร (Spot) ไดสําเร็จ
แลว โดยลําเรือแรก จํานวน 65,000 ตัน ซึ่งไดจายเขาระบบเพื่อใชงาน
เปนที่เรียบรอย ซึ่งหลังจากนี้จะมีการดําเนินการทดสอบระบบ และ
ศึกษาผลจากการดําเนินการ รวมถึงเปรียบเทียบตนทุนคาไฟฟา และ
ความตองการการนําเขา เพ่ือนําเสนอคณะกรรมการบริหารนโยบาย
พลังงาน (กบง.) ใหไดรับทราบ โดยจะมีการนําเขากาซ LNG ลําเรือ
ที่ 2 ตอไปในเดือนเมษายนนี้ ซึ่งหาก กฟผ. ดําเนินการสําเร็จ ก็จะเปน
โอกาสอันดีที่ กฟผ. จะไดเปนผูจัดหาและนําเขากาซ LNG (LNG 
Shipper) ตอไป

 ทิศทางการดําเนินงานของ กฟผ. ในแตละกาวนั้น จะเห็นไดวา
สิง่สาํคญัคอืความมัน่คงทางพลงังาน ประสทิธภิาพทีจ่ะทาํใหสามารถ
แขงขนัได เพ่ือใหไดราคาทีไ่มเปนภาระของประชาชน รวมถงึการได
มาของพลังงานไฟฟาตองไมกอเกิดมลภาวะตอส่ิงแวดลอม ซึง่ทัง้หมด
นี้จะสงเสริมความย่ังยืนของประเทศ เพ่ือใหประเทศไทยพรอมเติบโต
และยืนหยัดในเวทีโลก 
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SEEKING OPPORTUNITIES, 
ADAPTING TO BUSINESS STRUCTURE CHANGES

EGAT has joined three real estate companies to embark on an innovative test 
project that employs technology to support energy services known as ERC Sandbox.

The study and test will be conducted in three housing estates.
The success from that undertaking will provide an opportunity for EGAT to obtain 

revenue from the management of existing and new housing estates.
Moreover, EGAT has collaborated with Nava Nakorn Electricity Generating 

Company Limited (NNEG) to conduct a feasibility study on the development of Smart 
City in Energy in Nava Nakorn Industrial Promotion Zone, Pathum Thani Province.

The success of those projects will lead to the introduction of similar scheme in 
other appropriate areas.

EGAT has put in place a plan to upgrade the EGAT Learning Center, located in 
its  Nonthaburi Headquarters, into the EGAT Excellence Center with the introduction 
of energy management that includes the installation of Solar Rooftop, Energy Storage, 
Hydrogen Fuel Cell, Gas Engine and Micro Grid. The exercise serves to make the 
EGAT Excellence Center a good learning center on renewable energy management.

BECOMING LNG PROCURER
EGAT has assumed the role as the country’s second importer of liqueed natural 

gas (LNG) by taking delivery of 65,000 tons of the fuel on the spot market basis on 
December 28, 2019.

The LNG has successfully been put into the system for use and the test was 
carried out to see its effect on operation, compared production costs, and import 
requirements.

These ndings will be presented to the Energy Policy Executive Committee (NPF) 
for acknowledgment.

EGAT is due to receive the second cargo of LNG in April and the success of 
this undertaking will provide a good opportunity for EGAT to continue to be a procurer 
and importer of LNG.

All the steps taken by EGAT are geared towards energy security as well as 
efcient and competitive operation that does not burden the public nor harm the 
environment.

All in all, this means to promote sustainability, preparing Thailand for growth to 
stand on the world stage. 
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ศูนยซอมบํารุงโรงงาน
และอะไหล กฟผ. 
พรอมใหบริการดวยทีมงานมืออาชีพ
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 อาคารโรงงานรูปรางทันสมัย เต็มไปดวยเคร่ืองจักร
ขน า ดม หึ ม า  อ ะ ไ ห ล  ข น า ด ยั กษ   แ ล ะ เ ค ร่ื อ งมื อ
ทางวิศวกรรมขนาดยอม รวมไปถึงชิ้นส วนอะไหล 
อุตสาหกรรมหลากหลายรูปแบบ เครื่องจักรบางเครื่องสูง
เทากับตึกสามช้ัน เพราะอะไหลสวนใหญที่ถูกสงมาซอมที่นี่
มีขนาดใหญ จะตองขนยายโดยเครื่องจักรหรือรถเครน
เทานั้น ไมสามารถใชแรงมนุษยยกข้ึนได แตไมนาเช่ือวา 
ปญหาตาง ๆ ของอะไหลเหลาน้ัน กลับสามารถแกไขและ
ซอมแซมไดดวยความเช่ียวชาญของมนุษยตัวเล็ก ๆ จน
กลับมาสมบูรณและใชงานไดเชนเดิม

EGAT’S WORKSHOP 
AND PARTS CENTER
GEARED SPARE
TO PROVIDE SERVICE 
AT THEIR BEST 

This modern-looking building is full of massive 
machines, gigantic parts, small engineering tools, 
and a wide range of industrial spare parts. Some 
machines are as tall as a three-story building.

Most of the parts in this center are really large 
and can only be transported by machines or cranes, 
not by human force.

àÃ×èÍ§ / STORY : เรื่อง ศุทรา พลาธิปกรการ / Suttara Palathipkornkan
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It is incredible that problems with those parts can be solved 
expertly by small human beings to get them back to the serviceability.

  A power plant or a factory is like a car, consisting of an extensive 
number of small and large components, which work together as an 
engine to drive a car.

 When used continuously, the engine will inevitably wear out. Some 
parts are worn out or damaged due to their condition and service life. 

  The older the car gets, the more regular maintenance  it requires. 
Likewise, power plants and related facilities, which normally have a  
service life span of 25-40 years, need to undergo  maintenance annually 
to ensure good working condition at all times. With good working 
condition, they can provide quality electricity supply and contribute to 
the country’s power system security.

 Aside from having the mission and expertise in electricity 
generation, the Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) is 
an expert in power plant maintenance for over 50 years.

  EGAT operates two maintenance sites, one at Nong Chok in 
Bangkok and the other one at Sai Noi in Nonthaburi.

  Their primary mission is to provide service and support for 
maintenance of power plants in terms of repairing and producing 
mechanical equipment parts of all types of power plant; providing 
management services for spare parts of gas turbine; supporting the 
test of materials and machinery according to international standard; 
and offering academic training services on power plants.

 The centers are capable of handling any scale of work and 
complexity, with the expertise and experience which EGAT staff have  
combined with the availability of modern tools and technology at hand.

 Therefore, customers can rest assured that their parts will get the 
best service from the professional team.

จะวาไปแลว โรงไฟฟาหรือโรงงานก็เปรียบเสมือนรถยนต 

ประกอบไปดวยอะไหลชิ้นเล็กช้ินใหญจํานวนมาก ชวยกันทํา

หนาที่ขับเคลื่อนเครื่องยนตใหรถวิ่งไปไดตามตองการ เมื่อใชงาน

ไปเร่ือย ๆ  เคร่ืองยนตยอมเกิดการสึกหรอ อะไหลบางช้ินชาํรดุหรือ

เสียหายตามสภาพและอายุการใชงาน รถยิ่งเกาจึงย่ิงตองหมั่น

บํารุงรักษาใหมีประสิทธิภาพที่ดีอยูเสมอ เชนเดียวกับโรงไฟฟา

และโรงงานตาง ๆ สําหรับโรงไฟฟา ซึ่งปกติจะมีอายุการใชงาน

ประมาณ 25 - 40 ป ทกุ ๆ ป จะตองมกีารบาํรงุรกัษาอะไหลตาง ๆ 

ใหมสีภาพพรอมใชงานอยูเสมอ เพ่ือทาํใหการผลิตไฟฟาทุกหนวย

มีคุณภาพ และระบบไฟฟาของประเทศมีความมั่นคง

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) นอกจากจะมี

ภารกิจและความเชี่ยวชาญดานการผลิตไฟฟาแลว ยังมีความ

เชี่ยวชาญดานงานบํารุงรักษาโรงไฟฟามามากกวา 50 ป ปจจุบัน 

กฟผ. มศีนูยซอมบาํรงุโรงงานและอะไหลตัง้อยูใน 2 พืน้ที ่ภายใต

การดูแลของฝายโรงงานและอะไหล สํานักงานหนองจอก 

กรงุเทพมหานคร และสาํนกังานไทรนอย จงัหวดันนทบรุ ีมภีารกิจ

หลักในการใหบริการและสนับสนุนงานบํารุงรักษาโรงไฟฟาดาน

การซอมและผลิตชิ้นสวนของอุปกรณดานเครื่องกลของโรงไฟฟา
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ปจจุบันศูนยซ อมบํารุงโรงงานฯ 

กฟผ. ใหบริการธุรกิจ O&M อะไหล

โรงไฟฟาและโรงงานแกลกูคาทัง้ในและ

ตางประเทศทัว่ภมูภิาคอาเซยีนในเชงิธรุกิจ

โดยมีศักยภาพที่โดดเดนและทัดเทียม

เทียบเทาระดับสากลท้ังหมด 5 ดาน

ประกอบดวยดาน Best Innovation: การ

ใชนวตักรรมในการบรกิารเพือ่คณุภาพที่

ดีที่สุด ดาน Best Power Plant Data: 

การมีขอมลูและองคความรูของโรงไฟฟา

ทุกประเภท และขอมูลภาพรวมของ

อุตสาหกรรมไฟฟาในภูมิภาคท่ีสมบูรณ

ที่สุด ดาน Best Facilities: การมีโรงงาน

ตัง้อยูทีศ่นูยหนองจอก ศนูยไทรนอยและ

ศนูย Competency Certication Center 

(CCC) เพ่ือสนับสนุนการใหบรกิารอยาง

ครบวงจร ดาน Best People การมี

ท รั พ ย าก รบุ คคลที่ มี ค ว าม รู  แ ล ะ

ประสบการณสงู มรีะบบงานทีด่ทีีส่ดุใน

ภูมิภาค และดาน Best Partnership: 

การมพีนัธมติรทางธรุกจิ ทีค่ดัสรรสาํหรบั

การใหบริการตามความประสงคของ

ลูกคา ทําใหลูกคาใหความเชื่อมั่นและ

เลือกใชบริการมาอยางตอเนื่อง

สํ า ห รั บ ค ว าม เ ชี่ ย ว ช าญและ

EGAT’s workshop and spare parts center offers 
Operations & Maintenance (O&M), spare parts for power 
plants, and related facilities in Thailand and  ASEAN.

Their operat ion performance is indeed 
outstanding and comparable to international 
standards in ve areas; Best Innovation: using 
innovation in service for the best quality, Best Power 
Plant Data: having information and knowledge of all 
types of power plants as well as a complete overview 
of the electricity industry in the region, Best Facilities: 
having facilities at Nong Chok and Sai Noi and 
Competency Certication Center (CCC) to provide 
integrated support for services, Best People: 
personnel with high knowledge and experience along 
with best operation system in the region, and Best 
Partnership: having business partners chosen to 
provide specic services based on customers’ 
requests.

All these merits lead to the trust and the decision 
customers have made to continue to rely on EGAT 
centers’ services.

Expertise and experience of personnel is a 
prominent feature that differentiates EGAT’s workshop 
and spare parts center from others.

EGAT’s professional skill in engineering and 
maintenance of power plants has garnered for more 
than 50 years in the elds of repair work, parts 
manufacturing, and management of gas turbine parts.

Their operations are geared towards teamwork 
and the ability to handle many types of work 
simultaneously.

They are manned by qualied engineers to 
provide mechanical consultancy, emergency team,
and operation group.

They have created inventions and innovations, 
which won international awards, while introducing 
advanced technology for operations such as robotic 
welding, application for simulation software and 
hardware to solve problems and to improve systems 
or equipment to be stable and safe, and rotary 
balancing of rotors (or Comprehensive Rotor 
Inspection (CRI)) for up to 100-ton rotor, which is the 
largest of its kind in ASEAN.

ประสบการณของบุคลากร ที่ถือเปนจุด

เดนสําคัญและสรางความแตกตางทาง

ธรุกจิใหกบัศนูยซอมบาํรงุโรงงานฯ กฟผ. 

นัน้ คอื ทกัษะวิชาชพีดานวศิวกรรมบํารุง

รักษาโรงไฟฟาที่มีมามากกวา 50 ป

ทัง้ดานงานซอม งานผลิตอะไหล และการ

บริหารอะไหลกังหันกาซ (Turbine) โดย

เน นการทํางานเป นทีมและความ

สามารถในการบํารุงรักษางานหลาย

ประเภทไดในเวลาเดียวกัน ซึ่งประกอบ

ดวย วุฒิวิศวกรที่ปรึกษาดานเคร่ืองกล 

ทีมงานฉุกเฉิน และทีมงานปฏิบัติการ 

โดยมีการสรางสรรคผลงานดานสิ่ง

ประดิษฐและนวัตกรรมเปนที่ยอมรับ

และไดรบัรางวัลในระดับสากล พรอมท้ัง

มีการนําเทคโนโลยีขั้นสูงมาปรับใชใน

การทํางาน อาทิ งานเช่ือมโลหะดวย

หุนยนต การใช Simulation Software 

and Hardware ในการแกปญหาและ

ปรับปรุงระบบหรืออุปกรณใหมีความ

มั่นคงและปลอดภัย และการใหบริการ

ปรับสมดุลเครื่องจักรหมุน (Rotor) หรือ 

Comprehensive Rotor Inspection: 

CRI ขนาด 100 ตนั ซึง่ถอืวามขีนาดใหญ

ที่สุดในภูมิภาคอาเซียนเลยทีเดียว
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ที่สุดในภูมิภาคอาเซียนเลยทีเดียว

ยิง่ไปกวานัน้ ศนูยซอมบาํรงุโรงงานและอะไหล กฟผ. ยงัมีความ

พรอมในดานสถานท่ี เครือ่งมอื และเทคโนโลยีการซอมอะไหลตาง ๆ  

อยางครบวงจร ประกอบดวยโรงงานซอมและผลิตอะไหลอุปกรณ

โรงไฟฟา หองปฏบิตักิารทดสอบ และอปุกรณเครือ่งมอืทีห่ลากหลาย 

ครบถวน และทันสมัย รวมทั้งมีเครือขายความรวมมือและพันธมิตร

ทัง้ภายในและภายนอกองคกรสามารถใหบรกิารไดอยางหลากหลาย

และรวดเร็วตั้งแตงานเรงดวนฉุกเฉิน งานซอม ผลิต และทดสอบ

อะไหลไปจนถงึกระบวนการสงมอบงานใหแกลกูคา โดยมรีะบบการ

บริหารอะไหลในรูปแบบ Smart Warehouse มีระบบงานคุณภาพ 

อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอมตามมาตรฐานสากล 

ซึง่ภายในป 2563 กฟผ. มีโครงการปรับปรงุและพัฒนาศนูยซอมบาํรงุ

โรงงานและอะไหลดวยงบประมาณสูงถึง 1,000 ลานบาท เพื่อเพิ่ม

ขดีความสามารถและศักยภาพของศูนยซอมบาํรงุฯ ใหมปีระสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น กาวสูการเปนผูนําดานธุรกิจซอมและบํารุงรักษาอะไหล

โรงไฟฟาและโรงงาน  รวมท้ังเพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคา

ไดดียิ่งขึ้นอีกดวย

Furthermore, EGAT’s workshop and spare parts center is fully 
equipped with facilities, tools, and technology to offer integrated 
repairing services.

The center comes with part repair and production facilities for 
power plant,  testing laboratories, and complete sets of advanced tools. 
They also include a network of cooperation and alliances -- both internal 
and external -- to provide a variety of services promptly from an urgent 
work,  repairing, part production and testing, to the process of delivering 
work to customers.

The center employs  Smart Warehouse Concept for managing parts 
and operate with quality, occupational health, safety and environmental 
systems in accordance with international standards.

A 1-billion-baht project is afoot to this year to upgrade the EGAT 
workshop to further enhance its capability and efciency, thus making 
EGAT a leader in repair and maintenance of power plants and related 
facilities to better serve customers’ needs.  
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การแขงขันทางธุรกิจที่มีสูงขึ้นอยางตอเนื่อง กฟผ. มีแนวทางใน

การดําเนินธุรกิจดานการซอมบํารุงเครื่องจักรและอะไหลในอนาคต 

โดยยังคงใหการสนับสนุนงานบํารงุรกัษาโรงไฟฟาในดานการซอมและ

ผลิตชิ้นสวนของอุปกรณดานเครื่องกลของโรงไฟฟาทุกประเภท งาน

ใหบริการงานบริหารอะไหลเครื่องจักรกังหันกาซ และสนับสนุนงาน

ทดสอบวัสดแุละเคร่ืองจักรตามระบบมาตรฐานสากลเปนหลัก และได

วางแผนขยายธุรกิจสูอตุสาหกรรมนอกเหนือจากธุรกิจผลิตไฟฟา อาทิ 

ธุรกิจระบบราง การใหบริการธุรกิจโรงกลั่น ธุรกิจพลาสติก และธุรกิจ

ปูนซีเมนต เปนตน เพ่ือหารายไดเพ่ิมจากสินทรัพยที่มีอยูอยางคุมคา

สงูสดุ ชวยกระตุนเศรษฐกจิ และสรางรายไดใหแกประเทศในภาพรวม 

นอกจากน้ี ยงัมแีผนพัฒนาประสิทธภิาพการดําเนินงาน ทัง้แผนจัดทาํ 

Business Models for LTPA or LTPA Services สําหรับลูกคาเอกชน 

แผนพัฒนาผลิตภัณฑและการตลาดเพ่ือรองรับศูนยหนองจอก และ

แผนแนวทางการบริหารจัดการ Scrap Parts ใหเกิดประโยชนสูงสุด 

เปนตน เพื่อรองรับการใหบริการในดานตาง ๆ ใหดียิ่งขึ้น

ปจจบุนัศูนยซอมบาํรุงโรงงานและอะไหล กฟผ. มกีลุมลกูคาท้ังใน

และตางประเทศเขามาใชบริการอยางตอเนื่อง ทั้งโรงไฟฟา กฟผ. 

โรงไฟฟาเอกชนรายใหญ (IPP) โรงไฟฟาเอกชนขนาดเล็ก (SPP)

โรงไฟฟาเอกชนขนาดเล็กมาก (VSPP) และโรงไฟฟาตางประเทศใน

กลุมประเทศ CLMV ไดแก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

อาท ิโรงไฟฟาหงสา เขือ่นนํา้เทนิ เขือ่นเซเสด เขือ่นนํา้งมึ ฯลฯ และประเทศ

เวียดนาม รวมทั้งประเทศในกลุมภูมิภาคอาเซียนอื่น ๆ อยางประเทศ

สิงคโปร ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศมาเลเซีย เนื่องจากที่นี่มี

ศักยภาพในการซอมอุปกรณและอะไหลที่ชํารุดเสียหายไดอยางครบ

วงจร ลกูคาจึงมัน่ใจและเลือกใชบรกิารท่ีศนูยซอมบาํรงุโรงงานฯ กฟผ. 

แทนท่ีจะตองสงอปุกรณหรอือะไหลไปซอมไกลถึงทวีปยโุรป ซึง่ชวยลด

ตนทุนคาใชจายและลดระยะเวลาในการซอมบํารุงอุปกรณได

ความเช่ียวชาญและความใสใจในทุกรายละเอียดของศูนย

ซอมบํารุงโรงงานและอะไหล กฟผ. ไมวาจะรอยรั่วเล็ก ๆ ขนาดเทา

ดวงตาของมด หรืออะไหลชิ้นใหญยักษขนาดเทารถบรรทุกชํารุด

เสียหาย ทุกปญหาที่เกิดขึ้นกับอะไหลทุกชิ้นงาน หากสงมาซอมที่

ศูนยซอมบํารุงโรงงานและอะไหล กฟผ. แลว ไมวาปญหาใดหรือ

อะไหลชิ้นไหน เราพรอมดูแลทุกช้ินงานใหกลับมาสมบูรณไดดั่งเดิม 

เพราะ “ที่นี่ ไมมีคําวาทําไมได” 
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A gainst the backdrop of higher competitive business environment, 
EGAT intends to continue with  repair and maintenance services in the 
future in terms of xing and  producing  mechanical components of all types 
of power plants, providing management of gas turbine parts, and offering 
test of materials and machinery in accordance with global standards.

EGAT has also planned to step into non-power-generation ventures 
such as  rail transport system, rendering services for rening, and plastic 
and cement industries in a bid to maximize revenue from existing assets, 
stimulate the economy, and generate revenue for the country as a whole.

 In addition, in order to provide better services, there are operational 
development plans, including setting up Business Models for LTPA Services 
for private sector, laying down product development and marketing plan 
to support its Nong Chok Center, and putting in place a scrap part 
management to maximize benets.

 The current clientele of EGAT’s workshop and spare parts center is 
local and international, including EGAT’s own power plants, independent 

power producers (IPPs), small power producers (SPPs), very small power 
producers (VSPPs), and overseas power plant operators in CLMV countries 
like Laos’ Hongsa Power Plant, Nam Theun Dam, Xeset Dam, Nam Ngum 
Dam Vietnam, as well as those in other ASEAN countries such as Singapore, 
Indonesia, and Malaysia.

 Because of their capabilities to offer complete repair and maintenance 
services, many operators have opted to obtain services from  EGAT’s 
workshop rather than shipping their equipment or parts for repairs in Europe.

Such move results in cost-and-time saving for repair and maintenance. 
With their expertise and strong attention to details, EGAT’s specialists are 
always ready to provide solutions despite the magnitude of the problem, 
whether it is a small leak the size of ants’ eyes, or a giant part the size of a 
truck.

The dedication of EGAT’s workshop and spare parts center to solve 
customers’ problems to restore serviceableness of the parts reects on the 
motto it has been living up to,: which “there is nothing which cannot be xed”.  

  | 2 1



IS THIS THE WORLD’S
MOST FORWARD-THINKING CITY?
 โกเธนเบิรก ประเทศสวีเดน (ซีเอ็นเอ็น) - เมืองใหญที่สุดที่ไมใชเมืองหลวงในแถบกลุมประเทศนอรดิกสนี้ตั้งอยูตรงกลาง
ระหวางโคเปนเฮเกนและออสโลว บนชายฝงของประเทศสวีเดนที่เต็มไปดวยโขดหิน

เมื่อเทียบกับเมืองสต็อกโฮลม ที่เปรียบเหมือนพี่สาวคนโตแลว โกเธนเบิรกตกเปนรองอยูเสมอ ในเชงิประวตัศิาสตร เมอืงนี้
ถกูมองวาดอยกวา เปนเหมอืนสวเีดนในฐานะผูผลติรถยนตวอลโวมากกวาจะเปนสวเีดนในฐานะผูคดิคนสปอตตฟิายทีแ่สนเซก็ซ่ี 
เมอืงทาทีเ่ตม็ไปดวยกล่ินไอทะเลแหงนีใ้ชเวลาหลายทศวรรษในการสรางตวัขึน้มาใหมอกีคร้ังหลงัการลมสลายของอุตสาหกรรม
ตอเรืออันสําคัญยิ่งในทศวรรษที่ 70 เมืองโกเธนเบิรกในป 2562 นี้ กลายเปนสถานที่ที่โกดังหลังเกาไดเกิดใหมในรูปของตลาด
ขายอาหาร สวนโรงตมน้ํากลายมาเปนแกลอรี่แสดงงานศิลปะ และโรงฆาสัตวกลายมาเปนโรงบมไวนของคนเมือง รากเหงา
ของอดีตอันแข็งกระดางของเมืองนี้ไดกลายมาเปนผืนผาใบใหคนรุนใหมไดวาดรางไอเดียใหม ๆ ลงไป

¹Õèãª‹äËÁ àÁ×Í§·ÕèÁÕ
ËÑÇ¤Ô´¡ŒÒÇË¹ŒÒ·ÕèÊØ´ã¹âÅ¡?

·ÕèÁÒ / source : https://edition.cnn.com/travel/article/gothenburg-sweden-things-to-do/index.html
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 Gothenburg, Sweden (CNN) — Halfway 
between Copenhagen and Oslo, on a rocky 
Swedish coastline, lies the largest non-capital in 
the Nordics.

Gothenburg has always played second fiddle 
to its big sister Stockholm. Historically seen as 
a lesser city — more Volvo-industrial Sweden 
than sexy Spotify Sweden — this salty seaport 
has spent the past decades completely reinventing 
itself after the collapse of its vital shipbuilding 
industry in the 1970s.

The Gothenburg of 2019 is a place where an 
old warehouse might be reborn as a food market, 
a bo i le r  house as an ar t  ga l le ry and a 
slaughterhouse as an urban winery. The guts of 
its grittier past are now canvases to paint new 
ideas on.

เมอืงน้ียงัคงรักษารากเหงาความเปนเมืองอตุสาหกรรม

บางสวนของตัวเองไว แตมันก็เปนเมืองมหาวิทยาลัยแหง

หนุมสาว เปนศูนยกลางการวิจัยดานเทคโนโลยีขั้นสูง และ

ทีส่าํคญัทีส่ดุคอืเปนผูนาํดานการพัฒนาอยางย่ังยนือกีดวย 

ซึ่งคาดกันไววาพลเมืองของท่ีนี่จะเพ่ิมจํานวนขึ้นหนึ่งใน

สามเทาจากปจจุบันภายใน 15 ปขางหนาเพราะความนา

ดึงดูดใจที่เพิ่มขึ้นของตัวเมืองนี้  

นอกจากนี้ยังมีความประหลาดใจเล็ก ๆ  ของประเทศที่

ใหกําเนิดเด็กหญิงเกรตา ธันเบิรก ผูกาวไปยืนอยูแถวหนา

ของการพัฒนาเพ่ือความย่ังยนื แตนีค่อืสนามท่ีเมอืงโกเธน

เบิรกไดเปลงประกายอยางแทจรงิและบดบงัรศัมขีองเมอืง

หลวงแหงสวีเดน

ทุกปนับตั้งแตป 2559 เปนตนมา โครงการจัดอันดับ

เมืองท่ีเปนจุดหมายปลายทางดานการพัฒนาอยางย่ังยืน 

(Global Destination Sustainability Index) ไดประกาศให

เมืองอันดับสองของสวีเดนแหงนี้เปนจุดหมายปลายทางที่

ยั่ งยืนที่สุดในโลก  (นําหน า เมืองเพื่ อนบ านอย าง

โคเปนเฮเกน) อันที่จริงแลว เมืองนี้นําหนาเมืองอื่น ๆ 

ทั้งหมดในรายช่ือและไดคะแนน 22 เปอรเซ็นต นําหนา

เมืองบรัสเซลสซึ่งติดอันดับ 10 อีกดวย

แมจะติดอันดับสูงสุด แตคาทารินา ธอรสเทนสสัน 

หวัหนาดานความยัง่ยนืแหงคณะกรรมการดานการทองเทีย่ว 

Göteborg & Co กลาววา “เราพยายามท่ีจะไมตบหนาผูคน

ดวยคําวายั่งยืน แตพยายามที่จะสื่อสารถึงคํา ๆ นี้ออกไป

ในสิ่งตาง ๆ รอบตัว”

The city does retain some of its industrial roots, but it’s also a 

youthful university town, a high-tech research hub and, most 

importantly, a leader in sustainability whose population is expected 

to balloon by a third over the next 15 years thanks to its increasing 

allure.

Perhaps it’s little surprise the nation that gave the world Greta 

Thunberg is at the forefront of sustainability. But this is one arena 

where Gothenburg truly outshines the Swedish capital.

The Global Destination Sustainability Index has named Sweden’s 

second city the world’s most sustainable destination (just ahead of 

neighboring Copenhagen) every year since 2016. In fact, it’s so far 

ahead of everyone else on the list that it ranks a full 22 percentage 

points higher than the city in 10th place (Brussels).

Despite the superlatives, Katarina Thorstensson, head of 

sustainability at Göteborg & Co tourism board, says “we try not to 

rub the word sustainability in peoples’ faces, but rather communicate 

it in the atmosphere.”
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 “สาํหรับพวกเราแลว ความย่ังยนืหมายถึงการทําใหเมอืงนีน้าอยูและ

นาชื่นชม” เธออธิบาย “ถาพลเมืองของโกเธนเบิรกชอบที่จะอยูอาศัยท่ีนี่

แลว บางทีคนอื่น ๆ อาจอยากมาที่นี่เชนกัน”

โกเธนเบิรกเปนเมืองสีเขียว สวนหน่ึงเพราะต้ังอยูใกลผืนปาและ

สวนสาธารณะหลายแหง  และอีกสวนก็ดวยผังของเมืองที่กะทัดรัดและ

มีระบบขนสงมวลชนที่เพียงพอ ซึ่ง 65 เปอรเซ็นต ของระบบขนสงนั้น

ใชพลังงานหมุนเวียน สนามบินแลนดเว็ทเทอรของเมืองไดรับการรับรอง

มาตรฐานการปลดปลอยกาซคารบอน (Airport Carbon Accreditation) 

ในระดบัสูงสดุ (ระดบั 3+) มาตัง้แตป 2554 ซึง่นัน่หมายความวาสนามบนิ

นัน้ปลอดคารบอนนัน่เอง ในขณะเดยีวกนั รฐับาลทองถ่ินยงัผลกัดนัอยาง

จรงิจงัทางดานนวัตกรรมเพ่ือส่ิงแวดลอมนบัตัง้แตป 2556 เม่ือโกเธนเบิรก

กลายมาเปนเมอืงแหงแรกในโลกทีอ่อกตราสารหนีส้เีขยีว (Green Bond) 

เพื่อการลงทุนที่สงผลดานสิ่งแวดลอมและสภาพอากาศ

แลวการมีจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอมนั้นตองทําอยางไร เรามารวม

สํารวจที่กิน ดื่ม ชอปและดานสีเขียวของโกเชนเบิรกกัน

¡Ô¨¡ÃÃÁ¤ÇÃ·íÒ
โกเธนเบิรกมีพื้นที่สีเขียวถึง 274 ตารางเมตร (2,950 ตารางฟุต) ตอ

ประชากร 1 คน นั่นหมายความวาเมืองนี้มีทองทุงในเมืองจํานวนมากให

“To us, sustainability is very much about making 

a livable and a lovable city,” she explains. “If the 

people of Gothenburg like living here, then other 

people will probably like to come here, too.”

Gothenburg is a green city, in part, thanks to its 

closeness to forests and parks, but also on account 

of i ts compact layout and plenti ful  public 

transportation, 65% of which runs on renewable 

energy.

Its Landvetter Airport has held the highest level 

of Airport Carbon Accreditation (Level 3+) since 2011, 

which means the airport itself is carbon neutral. 

Meanwhile, the local government has pushed hard 

for eco-innovation ever since 2013 when Gothenburg 

became the rst city in the world to issue a green 

bond for investments beneting the environment and 

climate.

So what does all of this eco-mindedness look like 

in practice? Here’s how you can eat, drink, sleep, 

shop and explore the greener side of Gothenburg.

WHAT TO DO
Gothenburg claims an astounding 274 square 

meters (2,950 square feet) of green space per citizen. 

That translates to loads of urban parkland to visit on 

a (not so rare as you’d think) sunny day.

Vast Slottsskogen is ideal for serene forest walks, 

while Keillers Park offers hilltop strolls and soaring 

views over the bustling harbor. Sinewy Kungsparken 

is the most central of all. It forms a green girdle around 

the heart of town, lying on land that once held 

ramparts protecting Gothenburg from pesky Danish 

invaders.

Jubileumsparken is a new urban park in the 

Frihamnen area, just across the river from the city 

center, that reects another local priority: accessibility.

Anyone can come here to swim in the public pool, 

bathe at a city beach, grow food in the urban garden, 

try out roller derby or sailing, or just relax by the water 

—  all free of charge. There’s also a highly 

Instagrammable (and free to use) public sauna whose 

changing facilities were made from 12,000 recycled 

bottles.
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สวนสาธารณะหลายแหง  และอีกสวนก็ดวยผังของเมืองที่กะทัดรัดและ

มีระบบขนสงมวลชนที่เพียงพอ ซึ่ง 65 เปอรเซ็นต ของระบบขนสงนั้น

ใชพลังงานหมุนเวียน สนามบินแลนดเว็ทเทอรของเมืองไดรับการรับรอง

มาตรฐานการปลดปลอยกาซคารบอน (Airport Carbon Accreditation) 

ในระดบัสูงสดุ (ระดบั 3+) มาตัง้แตป 2554 ซึง่นัน่หมายความวาสนามบนิ

นัน้ปลอดคารบอนนัน่เอง ในขณะเดยีวกนั รฐับาลทองถิน่ยงัผลกัดนัอยาง

จรงิจงัทางดานนวัตกรรมเพ่ือสิง่แวดลอมนบัตัง้แตป 2556 เม่ือโกเธนเบิรก

กลายมาเปนเมอืงแหงแรกในโลกทีอ่อกตราสารหนีส้เีขยีว (Green Bond) 

เพื่อการลงทุนที่สงผลดานสิ่งแวดลอมและสภาพอากาศ

แลวการมีจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอมนั้นตองทําอยางไร เรามารวม

สํารวจที่กิน ดื่ม ชอปและดานสีเขียวของโกเชนเบิรกกัน

¡Ô¨¡ÃÃÁ¤ÇÃ·íÒ
โกเธนเบิรกมีพื้นที่สีเขียวถึง 274 ตารางเมตร (2,950 ตารางฟุต) ตอ

ประชากร 1 คน นั่นหมายความวาเมืองนี้มีทองทุงในเมืองจํานวนมากให

“To us, sustainability is very much about making 

a livable and a lovable city,” she explains. “If the 

people of Gothenburg like living here, then other 

people will probably like to come here, too.”

Gothenburg is a green city, in part, thanks to its 

closeness to forests and parks, but also on account 

of i ts compact layout and plenti ful  public 

transportation, 65% of which runs on renewable 

energy.

Its Landvetter Airport has held the highest level 

of Airport Carbon Accreditation (Level 3+) since 2011, 

which means the airport itself is carbon neutral. 

Meanwhile, the local government has pushed hard 

for eco-innovation ever since 2013 when Gothenburg 

became the rst city in the world to issue a green 

bond for investments beneting the environment and 

climate.

So what does all of this eco-mindedness look like 

in practice? Here’s how you can eat, drink, sleep, 

shop and explore the greener side of Gothenburg.

WHAT TO DO
Gothenburg claims an astounding 274 square 

meters (2,950 square feet) of green space per citizen. 

That translates to loads of urban parkland to visit on 

a (not so rare as you’d think) sunny day.

Vast Slottsskogen is ideal for serene forest walks, 

while Keillers Park offers hilltop strolls and soaring 

views over the bustling harbor. Sinewy Kungsparken 

is the most central of all. It forms a green girdle around 

the heart of town, lying on land that once held 

ramparts protecting Gothenburg from pesky Danish 

invaders.

Jubileumsparken is a new urban park in the 

Frihamnen area, just across the river from the city 

center, that reects another local priority: accessibility.

Anyone can come here to swim in the public pool, 

bathe at a city beach, grow food in the urban garden, 

try out roller derby or sailing, or just relax by the water 

—  all free of charge. There’s also a highly 

Instagrammable (and free to use) public sauna whose 

changing facilities were made from 12,000 recycled 

bottles.
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ผูคนแวะไปพกัผอนหยอนใจไดในวนัแดดจา (ซึง่เกดิขึน้บอยกวาทีค่ณุคดิ)

Vast Slottsskogen นัน้เหมาะกับการเดินปาทีเ่งยีบสงบ ในขณะท่ีสวน 

Keillers Park นั้นเหมาะกับการเดินขึ้นเขาไปชมวิวเหนืออาวที่เต็มไปดวย

ความคกึคกั Sinewy Kungsparken นัน้เปนศนูยกลางของทกุส่ิงเพราะมนั

เปนแถบพ้ืนที่สีเขียวท่ีโอบลอมใจกลางเมืองไวบนพ้ืนที่ที่เคยเปนปอม

ปราการซ่ึงปกปองเมืองโกเธนเบิรกจากผูบุกรุกชาวเดนมารก สวน 

Jubileumsparken นั้นเปนสวนในตัวเมืองแหงใหมในยานฟริแฮมเนน 

เพยีงแคขามแมนํา้ไปจากใจกลางเมอืง ซึง่สะทอนใหเหน็ถงึสิทธพิเิศษของ

คนทองถิ่น นั่นคือ การเขาถงึพื้นที่สีเขียวไดงาย

ใคร ๆ ก็มาวายนํ้าในสระวายนํ้าสาธารณะท่ีนี่ได หรือจะอาบแดดบน

ชายหาดของเมอืง ปลูกผกัในสวนผกัคนเมอืง ลองเลนโรลเลอร เดอรบี ้หรอื

แลนเรือใบ หรือแคผอนคลายริมนํ้า ทั้งหมดที่วามานี้ไมเสียคาใชจายเลย

สักนิด ที่นี่ยังมีซาวนาสาธารณะท่ีสวยมากจนนาอัพไอจี (และใชไดฟรีไม

เสียคาใชจาย) ที่ซึ่งหองเปลี่ยนเสื้อผาทําจากขวดรีไซเคิล 12,000 ใบ

แตถาคณุชอบสวนสนุก ไลสเบิรก (Liseberg ) ซึง่ตัง้อยูใจกลางโกเธน

เบิรกนั้นมีเครื่องเลนกวา 40 ชนิด ซึ่งทั้งหมดใชพลังงานหมุนเวียนจากลม

ในการเดนิเคร่ือง เคร่ืองเลน Loke แสนหวาดเสียวทีม่ลีกัษณะเหมอืนลกูตุม

สามารถผลิตกระแสไฟฟาไดขณะเคร่ืองเลนถกูใชงาน โดยกระแสไฟท่ีผลิต

ไดจากแรงเหว่ียงของเคร่ืองเลนถกูจายเขาสายสงไฟฟาของประเทศสวีเดน

 Theme parks are more your speed, Liseberg boasts 

more than 40 rides and attractions right in the heart of 

Gothenburg that are all powered by renewable wind energy. 

The pendulum-like thrill ride Loke even generates its own 

electricity during its powerful deceleration, which is then 

fed into Sweden’s national grid.

Beyond parks, Gothenburg boasts an extensive network 

of cycle paths, as well as a bike share program, Styr & 

Ställ, in which the rst 30 minutes of use are free. Visitors 

can grab some wheels and pedal west along the water to 

Röda Sten, an alternative art center spread across four 

oors of a 1940s-era boiler house.

Next, pedal to the self-consciously cute shopping and 

café quarter Haga to shop for slow fashion at stores like 

Thrive, which showcases 45 brands that promote living 

wages for workers, innovative and toxic-free materials and 

quality before quantity. Gothenburg is also home to the 

global denim brand Nudie Jeans, whose pants are made 

with 100% organic cotton and come with the promise of 

free repairs for life.
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นอกเหนือจากสวนสาธารณะแลว โกเธนเบิรกยังมีเครือขายเสน

ทางจักรยานที่ครอบคลุมบริเวณกวาง รวมถึงโปรแกรมการแบงปน

จักรยานที่เรียกวา Styr & Ställ ซึ่งใหใชจักรยานไดฟรี 30 นาทีแรก 

นักทองเท่ียวสามารถควาจักรยานปนไปทางตะวันตกเลียบน้ําไปยัง 

Röda Sten อันเปนศูนยศิลปะทางเลือกซึ่งกินพื้นที่ 4 ชั้นของอดีต

โรงตมนํ้าในยุค 1940

จากน้ัน ปนไปยัง Haga ซึ่งเปนยานชอปปงและคาเฟแสนนารัก

เพ่ือซื้อสินคาแบบสโลวแฟชั่นท่ีรานอยาง Thrive ซึ่งมีสินคาจาก 

45 แบรนดทีส่งเสรมิคาครองชพีของคนงาน ตลอดจนวสัดเุชงินวตักรรม

และปราศจากสารพิษ และความใสใจเรื่องคุณภาพที่มากอนปริมาณ 

โกเธนเบิรกยังเปนตนกําเนิดของกางเกงเดนิมระดับโลกอยาง Nudie 

Jeans ซึง่ทาํจากคอตตอนออรแกนิกรอยเปอรเซ็นต และคําสญัญาวา

รับซอมฟรีตลอดชีพ

¡Ô¹´×èÁ·ÕèäË¹´Õ
ถาพูดถึงความหลงใหลระดับชาติอยางหนึ่งของคนสวีเดน เห็นจะ

เปน ฟกา (ka) ซึง่แปลความหมายไดวา “ชวงพักเบรกเพ่ือกินเคกและ

จิบกาแฟ” แตในความเปนจริงแลวมันมีอะไรมากกวาน้ันเยอะ ฟกา

เปนกิจวัตรประจําวันในการเขาสังคม เปนทัศนคติ และความนึกคิด

แบบคนสวีเดน ตลอดจนเปนการสูบฉีดคาเฟอีนและนํ้าตาลอันแสน

เลิศรสที่ทําใหประเทศดําเนินตอไปได

สถานทีท่ีด่ทีีส่ดุท่ีจะสมัผสัฟกาคือ Da Matteo รานเบเกอร่ีและราน

คัว่กาแฟแสนรักแหง Magasinsgatan อนัทนัสมยั ซึง่จดัวางท่ีนัง่ตลอด

แนวระเบียงดานนอกดูแลวเหมือนเปนศิลปะแนวสตรีทอารต รานนี้

สงเสริมวฒันธรรมการด่ืมกาแฟท่ีดกีวาโดยใชเมลด็กาแฟจากผูผลิตที่

ไมเพียงสนใจเรื่องคุณภาพแตยังใสใจถึงสุขภาพของฟารมและความ

เปนอยูของคนงาน กาแฟเอสเพรสโซ วี 60 และเชเม็กซที่เปนมากกวา

การคาท่ีเปนธรรมน้ันจิบคลองคอเม่ือกินคูกับ kardemummabullar 

หอมกรุน (ขนมปงกระวานซ่ึงคลายคลึงกับซินเนมอนบันแตหนักรส

เครื่องเทศกวานั่นเอง)

WHERE TO EAT AND DRINK
If Swedes have one national obsession, it’s ka, which 

translates to “a cake and coffee break” but is so much 

more than that in reality. Fika is a daily social ritual, an 

attitude and a Swedish state of mind. It’s also a delicious 

injection of caffeine and sugar that keeps the country 

running.

The best place to experience ka is Da Matteo, a 

beloved bakery and coffee roastery on trendy 

Magasinsgatan, whose seats sprawl across an outdoor 

patio lined in street art. Da Matteo promotes a better coffee 

culture by sourcing its beans from producers who care 

not only about quality, but also the health of the farm and 

livelihood of workers. Its beyond-Fairtrade espresso, V60 

and Chemex brews all go down smoothly with a fragrant 

kardemummabullar (cardamom bun, the cinnamon bun’s 

spicier cousin).

Gothenburg is brimming with dining establishments 

certied by regional organizations like Krav (which looks 

at animal care, pesticide-free farming and social 

responsibility), Swan (which examines the environmental 

impact of products and services from cradle to grave) 

and MSC (which assures sustainable shing practices). 

Look for the labels on menus as you stroll around town.
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Of course, doing good can also taste good. Krav-certied 

Taverna Averna sources organic produce for its heaving 

salads and creative thin-crust pizzas from its rooftop garden 

and has a standout list of all-organic wines for pairing. Nearby 

in the happening Linné area of town, the hip theater-bar Folk 

serves natural wines alongside an innovative pescatarian 

menu (think seasoned cod with celery roots, fennel and lemon 

butter), moody red lighting and pulsating Swedish electropop.

Wherever you go, briny crustaceans like craysh and 

lobster from the nearby Bohuslän Coast are your best bet for 

true locavore cuisine. The critters are so fresh that you only 

need lemon and butter for seasoning.

โกเธนเบริกนัน้เตม็ไปดวยรานอาหารท่ีไดการรบัรองจากองคกร

ระดับภูมิภาค อาทิ Krav (ซึ่งดูเรื่องการดูแลสัตว การเกษตรแบบ

ปลอดยาฆาแมลง และการดําเนินงานแบบรับผิดชอบตอสังคม) 

Swan (ซึ่งตรวจสอบเรื่องผลกระทบทางสิ่งแวดลอมของสินคาและ

บริการจากจุดเริ่มตนสูจุดสุดทาย) และ MSC (ดูแลใหมีการทํา

ประมงอยางยั่งยืน) มองหาฉลากเหลานี้บนเมนูระหวางที่คุณเดิน

เลนรอบเมืองดูสิ

แนนอนท่ีการทําดีนั้นสงผลถึงรสชาติที่ดีดวย ราน Taverna 

Averna ซึ่งไดรับการรับรองจาก Krav เลือกใชผลิตภัณฑออรแกนิก

สําหรับสลัดชามโตและพิซซาขอบบางสุดสรางสรรคจากสวนบน

ดาดฟาของรานและมีรายชื่อไวนออรแกนิกที่แสนโดดเดนใหจับคู

กับอาหาร ไมไกลกันในยาน Linné ที่นําสมัยของเมือง ราน Folk ซึ่ง

เปนบารกึ่งโรงละครสุดฮิปนั้นเสิรฟไวนจากธรรมชาติเคียงคูกับเมนู

จานปลาท่ีแสนสรางสรรค (ลองคดิถงึปลาคอ็ดปรงุรสดวยรากเซเลอ

รี ่ยีห่รา และเลมอนบทัเทอรด)ู กบัแสงไฟสีแดงสลวั และดนตรีอเิลก

โทรปอปของสวีเดนที่ดังเปนจังหวะ
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ไมวาจะไปที่ไหน สัตวนํ้าเค็มเปลือกแข็งอยางกุงเครยฟชและ

ล็อบสเตอรจากชายฝง Bohuslän ที่อยูไมไกลนั้นจัดวาเปนอาหารที่ดี

ที่สุดสําหรับแฟนพันธุแทอาหารทองถิ่น อาหารเหลานั้นสดมากเสียจน

คุณตองการเพียงมะนาวกับเนยในการปรุงรส

การเดินทางเพียงไมนานออกไปนอกตัวเมืองนั้นเปนเรื่องจําเปนถา

อยากเพลิดเพลินไปกับ Edible Country ซึ่งเปนคอนเซ็ปทใหมจาก

คณะกรรมการสาํนักงานการทองเทีย่วสวีเดน ทีต่ัง้เปาจะเปล่ียนผนืปาให

กลายเปนรานอาหารกูรเมทแบบดีไอวาย สํารองที่นั่งออนไลนและคุณ

จะไดรับคําแนะนําใหไปยังโตะปกนิกกลางแจง ตลอดจนไดรับสูตร

อาหารท่ีสรางสรรคโดยเชฟมิชลนิสตารและเคล็ดลบัการออกตามหาเห็ด

และเครื่องปรงุชนิดอื่นๆ มีโตะ 3 โตะใกลเมืองโกเธนเบิรก ซึ่งโตะที่ใกล

ที่สุดนั้นอยูที่ Gunnebo House and Gardens โดยใชเวลาเดินทาง

เพียง 30 นาทีจากตัวเมืองโดยอาศัยระบบขนสงมวลชน

¤íèÒ¹Õé¹Í¹äË¹´Õ
เปนที่นาทึ่งอยางมากวา 92 เปอรเซ็นต ของที่พักทุกแหงใน

โกเธนเบิรกนั้นไดรับการรับรองดานสิ่งแวดลอมจากองคการดานความ

ยัง่ยืนระดับภูมิภาค ดังนั้นคุณสามารถหลับลงไดอยางหมดหวงเมื่อได

รูวาโรงแรมที่คุณพักมีสวนในการพัฒนาความยั่งยืน โรงแรม Gothia 

Towers ที่มีหองพัก 1,200 หองนั้นเปนโรงแรมที่ใหญที่สุดในยุโรปและ

ไดรบัเรตต้ิง “ดมีาก” จาก Breeam ซึง่เปนหนวยงานช้ันนาํทีร่บัรองเร่ือง

การพัฒนาอยางยั่งยืน

โรงแรมสูงตระหงานท่ีสองประกายระยิบระยับของเครือ Liseberg 

ไมเพียงใชพลังงานลมแตยังรีไซเคิล 94 เปอรเซ็นต ของขยะทั้งหมด 

(อาหารท่ีเหลือถูกสงใหองคกรการกุศลทองถ่ิน ในขณะท่ีเศษเล็กเศษนอย

ถูกเปลี่ยนเปนกาซชีวภาพที่ใหพลังงานกับเตาอบในภัตตาคาร 5 แหง)

Upper House ซึ่งเปนปกที่หรูหราของโรงแรมแหงนี้ มีผึ้งนับแสน

ตวัในรังบนสวนดาดฟาของโรงแรม ซึง่สวนแหงนีเ้ปนแหลงผลติสมนุไพร

และพืชผักหลายชนิดที่ถูกเสิรฟในรานอาหารระดับมิชลินสตาร 1 ดาว

ของโรงแรม กาแฟจากการคาที่เปนธรรมซ่ึงถูกเสิรฟในหองอาหารเชา

บนชั้น 25 ที่เห็นวิวแบบพาโนรามาก็มาจากผูคั่วกาแฟในทองถิ่น สวน

ไขมาจากไกที่เลี้ยงแถวนั้น นมก็มาจากฟารมออรแกนิกใกล ๆ กัน 
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กําลังกินอยูนั้นมาจากไหน

ทีส่ถานเีซน็ทรัลสเตชัน่ Clarion Hotel Post นัน้กม็แีปลงผกัออรแกนกิ
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สถานะตวัเองทีเ่ปนโรงแรมเกาแกอนัดบัสามของสวเีดน (หลายสวนของ

ตัวตึกมีอายุยอนไปถึงป 2362) ดวยนโยบายท่ีวาอะไรก็ไดแตตองไม

ลาสมัย โรงแรมที่งามสงาและเต็มไปดวยของเกาแกแหงนี้ผลิตกระแส

ไฟฟาจากกังหันลมของตัวเองท่ีอยูนอกชายฝงและยังลดการผลิตขยะ

ดวยการเสนอขายอาหารที่ขายไมออกในโรงแรมเปนอาหารแบบหอ

กลับบานในราคาครึ่งเดียวผานทางแอพ Food Rescue อีกดวย 

à»š¹·Õè¹‹Ò·Öè§ÍÂ‹Ò§ÁÒ¡Ç‹Ò 92 à»ÍÃ �à«Œ¹μ� ¢Í§·Õè¾Ñ¡
·Ø¡áË‹§ã¹â¡à¸¹àºÔÃ �¡¹Ñé¹ä´ ŒÃÑº¡ÒÃÃÑºÃÍ§´ŒÒ¹
ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ¨Ò¡Í§¤�¡ÒÃ Œ́Ò¹¤ÇÒÁÂ Ñè§Â×¹ÃÐ´ÑºÀÙÁÔÀÒ¤ 
´Ñ§¹Ñé¹¤ Ø³ÊÒÁÒÃ¶ËÅÑºÅ§ä´ŒÍÂ‹Ò§ËÁ´Ë‹Ç§àÁ×èÍä´Œ
ÃÙŒÇ‹ÒâÃ§áÃÁ·Õè¤Ø³¾Ñ¡ÁÕÊ‹Ç¹ã¹¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¤ÇÒÁÂ Ñè§Â×¹

A staggering 92% of all accommodation 
options in Gothenburg are eco-certied by 
regional sustainability organizations, so you 
can sleep easy knowing that your hotel is 
doing its part.
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A quick trip outside the city is necessary to enjoy Edible 

Country, a new concept from the Swedish tourism board that 

aims to transform the forest into a DIY gourmet restaurant. 

Book online and you’ll receive directions to an al fresco picnic 

table, recipes crafted by a Michelin-starred chef and tips on 

how to forage the mushrooms and other ingredients. There 

are three tables near Gothenburg, the closest of which is at 

Gunnebo House and Gardens, just 30 minutes from the city 

by public transportation.

WHERE TO SLEEP
A staggering 92% of all accommodation options in 

Gothenburg are eco-certied by regional sustainability 

organizations, so you can sleep easy knowing that your hotel 

is doing its part.

The 1,200-room Gothia Towers is the largest hotel in 

Europe with a “very good” rating from Breeam, the world’s 

leading sustainability certication.

This glittery highrise hotel by Liseberg not only receives 

its energy from wind power, but also recycles 94% of its 

waste (leftover food goes to a local charity, while scraps are 

converted into the biogas fueling ovens in its ve restaurants).

Its luxury wing, Upper House, has 100,000 bees in hives 

at its rooftop garden, which also provides many herbs and 

veggies served at its one Michelin-starred restaurant. The 

Fairtrade coffee served at the panoramic 25th oor breakfast 

hall comes from a local roaster, the eggs from nearby 

chickens and the dairy from nearby organic farms. The idea 

is that you can gaze out the wall-to-ceiling windows across 

greater Gothenburg and see where your food comes from 

as you devour it.

At Central Station, the Clarion Hotel Post also has an 

organic vegetable garden on its roof (fertilized by hotel food 

waste), while Swan-certied Hotel Eggers balances its status 

as the third-oldest hotel in Sweden (parts of the building date 

back to 1820) with policies that are anything but antiquated. 

The elegant, antique-lled property derives all of its electricity 

from its own wind turbine off the coast, and it also cuts waste 

by offering unsold meals as takeout dishes for 50% off on a 

food rescue app. 

Mark Johanson is a freelance journalist based in Santiago, Chile. His writing 
has appeared in Lonely Planet, Men’s Journal, GQ, Newsweek and The 
Guardian, among others. You can follow him on all social channels @
MarkontheMap.
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MCR UNDER-
WATER 
SURVEYOR:
AN EPIC INNOVATION FROM
A PASSIONATE MIND

ÂÒ¹ÊíÒÃÇ¨ãμŒ¹éíÒ MCR
ÊØ´ÂÍ´ INNOVATION 
¨Ò¡ËÑÇã¨·ÕèäÁ‹à¤ÂËÁ´ PASSION

แตละวันเรามีความฝนไดเปนรอย ๆ อยาง ฝนไดทุกที่ทุกเวลา ไมมี

ขอจํากัด ความฝนสรางทั้งแรงบันดาลใจและแรงผลักดันในการใชชีวิต 

ทําใหเราเกิดความคิด จินตนาการ และไอเดียแปลกใหมอยูเสมอ โดย

เฉพาะในยุค Disruptive Technology อยางในปจจุบัน ความทาทายใน

การปรับตัวเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงมีโจทยที่สําคัญอยางหนึ่ง คือ 

จะทําอยางไรใหเราเทาทันกับเทรนดของโลกและเทคโนโลยีที่พัฒนาไป

อยางกาวกระโดดอยูเสมอ สําหรับองคการดานพลังงานอยาง กฟผ. 

แนนอนวาต้ังเปาหมายสูการเปนองคการแหงนวัตกรรม โดยมีนโยบาย

ในการสงเสริมและพัฒนางานดานการวิจัยและพัฒนาอยางเขมขน ทุก

หนวยงานเปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานคิดคนและสรางสรรคนวัตกรรม

ใหม ๆ  จากไอเดียของตนเองไดอยางเต็มที่ เพื่อจะไดนํานวัตกรรมนั้น ๆ  

มาใชแกไขปญหาในการทํางาน ชวยลดข้ันตอน ลดเวลา และลดคาใชจาย

ที่ไมจําเปนใหกับองคกร รวมทั้งยังเปนเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร

ใหมีความกระตือรือรนและพัฒนาองคความรูใหม ๆ อยูเสมอ

จากการเปดโอกาสและสนับสนุนใหผูปฏิบัติงานคิดคนและพัฒนา

นวตักรรมหรอืสิง่ประดษิฐใหม ๆ  มาอยางตอเนือ่ง วนันี ้กฟผ. มนีวตักรรม

และสิ่งประดิษฐเกิดขึ้นมากมาย ซึ่งผลงานหลายชิ้นไดรับการยอมรับใน

ระดับสากลและสามารถควารางวัลจากเวทีนวัตกรรมระดับโลกมาได

Each day we can dream hundreds of times, 
anytime, anywhere with no bounds. Dreams inspire 
us, motivate us in life to come up with new ideas 
and use our imagination more. The current 
disruptive technology era presents challenges   
essentially how to keep us up-to-date with world 
trends and technology that is constantly leaping 
forward.

EGAT aims to become an innovative energy 

organization. There is a policy in place at EGAT to 

intensely encourage and promote research and 

development, opening up opportunities for personnel 

to innovate and create new inventions from their own 

ideas. The aim is to make use of those innovations to 

solve problems in the workplace, helping to reduce 

steps, time and unnecessary costs for the organization. 

This policy also serves as a tool for personnel 

development, raising one’s enthusiasm to constantly 

acquire and develop new knowledge.  By providing 

opportunities and encouraging personnel to  

continuously develop new ideas, EGAT today has a 

long list of innovations and inventions, many of which 

have earned international recognition, consistently 

winning awards from the global innovation arenas.     

FRROM
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อยางตอเน่ือง ชวยสรางช่ือเสียงใหแกองคกร และถือเปนความภาค

ภมูใิจของประเทศ โดยหนึง่ในสดุยอดนวตักรรมแหงความภมูใิจ ผลงาน

การคิดคนของทีมบุคลากรจากโครงการเดินเคร่ืองและบํารุงรักษา

ประจําโรงไฟฟา บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรี จํากัด สังกัดสายงาน

รองผู วาการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ไดแก “นวัตกรรมยานสํารวจใตนํ้า 

MCR” ซึ่งถูกคิดคนข้ึนมาต้ังแตป 2552 เพ่ือใชสําหรับแกไขปญหา

ในงานสํารวจถังพักน้ําของโรงไฟฟา และถูกพัฒนาประสิทธิภาพ

มาอยางตอเนือ่ง รวมระยะเวลากวา 10 ป กระท่ังปจจบุนั กฟผ. ไดเร่ิม

นําไปใชใหบริการงานสํารวจถังพักน้ําใหกับหนวยงานภายนอกใน

เชิงธุรกิจแลว

This builds a sound reputation for EGAT and a matter of pride for 

the country. One of the top innovations of pride is a work by a 

team from the Power Plant Operation and Maintenance Project at 

the Ratchaburi Electricity Generating Company, which is under 

the supervision of EGAT Deputy Governor - Power Business.

The MCR Underwater Surveyor emerged in 2009 to tackle 

issues involving the inspection of water tanks at power plants. 

This invention has continuously been developed in terms of 

efciency for over ten years and is now used by external agencies 

on a commercial basis.
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Problems in power plant maintenance affect the efciency 

of electricity generation and have direct consequences on 

shutdown or operation of the power plant. A power plant has 

several types of water storage tanks for different functions such 

as Service Water Tanks, Demineralized Water Tanks, Reverse 

Osmosis (RO) Water Tanks, Ultraltration (UF) Water Tanks and 

Raw Water Reservoir. These tanks hold water for use in electricity 

generation and the plumbing system within a power plant. The 

water must be clean, clear and without residue before being 

directed to the power plant to ensure efcient operation and 

long-term service.

Cleanness checks are conducted inside those water tanks 

four times a year. Each time costs around 25,000 Baht.

THE BEGINNING OF
THE MCR UNDERWATER 
SURVEYOR

¨Ø´àÃÔèÁμŒ¹¢Í§
ÂÒ¹ÊíÒÃÇ¨ãμŒ¹íéÒ MCR 

เมื่อพบปญหาในการทํางานบํารุงรักษาโรงไฟฟา ซึ่งเปนงานที่มี

ผลตอประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟาและสงผลกระทบโดยตรงกับ

การหยุดหรือเดินเครื่องโรงไฟฟา อยางงานสํารวจตะกอนในถังและ

ทอสงนํา้ของระบบผลิตนํา้ใส เนือ่งจากโรงไฟฟาแตละแหงจะมถีงันํา้ 

(Water tank) ประเภทตาง ๆ  อาท ิService water tank, Demin water 

tank, RO water tank, UF water tank และ Raw water reservoir 

ฯลฯ ทาํหนาทีพ่กันํา้ไวสาํหรับใชในกระบวนการผลิตไฟฟาและผลิต

นํ้าประปาที่ใชภายในโรงไฟฟา รวมทั้งมีทอสงนํ้าของระบบผลิตนํ้า

ใสไวจายนํ้าไปยังแหลงตาง ๆ ซึ่งโรงไฟฟาจําเปนตองควบคุม

คุณภาพน้ําใหใส สะอาด และไมมีตะกอนตกคาง เพ่ือใหโรงไฟฟา

สามารถผลิตไฟฟาไดอยางมีประสิทธิภาพและยังชวยรักษาสภาพ

อุปกรณในโรงไฟฟาใหมีอายุการใชงานยาวนานย่ิงขึ้น โดยจะมีการ

ตรวจประเมินสภาพความสะอาดภายในถังนํ้า จํานวน 4 ครั้งตอป 

คาใชจายครั้งละประมาณ 25,000 บาท
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ÊíÒËÃÑº¡ÒÃμÃÇ¨»ÃÐàÁÔ¹Ï แตละครัง้ โรงไฟฟาจะ
ตองขอความอนุเคราะหนักประดานํ้าจากหนวยงานตาง ๆ ของ กฟผ. ให

เดินทางมาปฏบิตังิานตรวจประเมนิฯ ณ โรงไฟฟานัน้ ๆ เพือ่นาํผลตรวจสอบที่

ไดมาวิเคราะหและประเมินผลสําหรับใชวางแผนการทําความสะอาดถังนํา้

และทอสงนํ้าตอไป ซึ่งเปนการปฏิบัติงานท่ีมีความเสี่ยงสูงเพราะถังนํ้าที่

นกัประดานํา้ตองดาํลงไปตรวจประเมนิฯ นัน้ มรีะบบความลกึต้ังแต 3-20 เมตร 

มืด อับอากาศ และมีทางเขา-ออกบริเวณดานบนของฝาถังเพียงทางเดียว 

ดงัน้ันกอนการตรวจประเมินฯ ทกุครัง้ จะตองมกีารวางแผนการทํางานอยาง

รดักมุ เพือ่ใหการปฏบิตังิานมีความปลอดภยัสงูสดุ และปญหาทีส่ําคญัคอื 

โรงไฟฟาจําเปนตองหยุดระบบ ผลิตไฟฟาและระบบผลิตนํ้าใสในสวนที่

เกีย่วของทัง้หมด สงผลให กฟผ. สญูเสยีโอกาสในการเดินเครือ่งและรายได

ทางธุรกิจตลอดทั้งปไปไมนอย

THE INSPECTION REQUIRES THE 
SERVICE OF DIVERS FROM EGAT 

to perform the audit at the specic power plant. The audit results 

are analyzed and evaluated for planning the next cleaning of water 

tanks and pipes. This is a high-risk operation as divers have to 

descend to a depth of 3-20 meters in a tank that is dark, airless 

with one entrance-exit at the top of the tank lid.  So before embarking 

on the mission, there must be a careful work plan to ensure 

maximum safety. When the work is carried out, the power plant 

and associated clear water production unit must be turned off, 

resulting in EGAT losing substantial operating opportunities and 

earnings throughout the year. After analyzing problems, the team 

concluded that the conventional work process is complicated, 

time consuming, costly and too risky for their workers’ lives.

àÁ×èÍ·ÕÁ§Ò¹Ã‹ÇÁ¡Ñ¹ÇÔà¤ÃÒÐË �»˜ÞËÒáÅÐ
ÊÃØ»Ç‹Ò กระบวนการทํางานรูปแบบเดิมนี้มีความยุงยาก เสียเวลา 

เสียคาใชจาย และเสี่ยงชีวิตผูปฏิบัติงาน ทีมงานโครงการเดินเครื่องและ

บํารุงรักษาประจําโรงไฟฟา บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรี จํากัด กลุมผูปฏิบัติ

งาน กฟผ. ที่หลงรักในงานวิจัยและพัฒนา ผูที่มี Passion และความตั้งใจ

ในการสรางสรรคสิ่งประดิษฐหรือนวัตกรรมใหม ๆ อยูเสมอ นําโดย 3 หนุม

ตางวัยแตหัวใจเดียวกัน พี่กุง (ยิ่งศักดิ์ กําลังใบ) พี่ตอม (ฉัตรชัย ขุนวัง) 

และนองโอ (ปยวัฒน เลิศสันติ) พรอมกับทีมงานสนับสนุนอีกหลายทาน 

ไดรวมกนัผนึกกาํลงัคดิคนสดุยอดนวตักรรม “ยานสาํรวจใตนํา้ MCR” ตัง้แต

ออกแบบ คิดคนวัสดุอุปกรณ รวมกันแกไขปญหาและขอบกพรองตาง ๆ 

จนกระท่ังยานสํารวจใตนํ้า MCR สามารถปฏิบัติงานสํารวจตะกอนใต

ถังพักและทอสงน้ําแทนนักประดาน้ําไดอยางมีประสิทธิภาพ และประสบ

ความสําเร็จอยางในวันนี้

 
THE POWER PLANT OPERATION AND 
MAINTENANCE PROJECT TEAM 
at  Ratchaburi Electricity Generating Company Limited and a group 

of EGAT practitioners who are passionate about research and 

development for new inventions and innovations have come 

together to address these issues. The combined team is led by 

three men of different ages, who share the same mindset - Yingsak 

Kumlungbai (Phi Kung), Chatchai Khunwang (Phi Tom) and Piyawat 

Lertsanti (Nong O) - with several supporters. Together they have 

created an ultimate innovation – the MCR Underwater Surveyor - 

from the design, nding suitable materials, to solving problems and 

deciencies.  The device can go about performing the tasks of residue 

checking in the tanks and pipes in lieu of divers effectively.
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ตองขอความอนุเคราะหนักประดานํ้าจากหนวยงานตาง ๆ ของ กฟผ. ให

เดินทางมาปฏบิตังิานตรวจประเมินฯ ณ โรงไฟฟานัน้ ๆ เพือ่นาํผลตรวจสอบที่

ไดมาวิเคราะหและประเมินผลสําหรับใชวางแผนการทําความสะอาดถังนํา้

และทอสงนํ้าตอไป ซึ่งเปนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงสูงเพราะถังนํ้าที่

นกัประดานํา้ตองดาํลงไปตรวจประเมนิฯ นัน้ มรีะบบความลกึตัง้แต 3-20 เมตร 

มืด อับอากาศ และมีทางเขา-ออกบริเวณดานบนของฝาถังเพียงทางเดียว 

ดงัน้ันกอนการตรวจประเมินฯ ทกุครัง้ จะตองมกีารวางแผนการทํางานอยาง

รดักมุ เพือ่ใหการปฏบิตังิานมีความปลอดภยัสงูสดุ และปญหาทีส่ําคญัคอื 

โรงไฟฟาจําเปนตองหยุดระบบ ผลิตไฟฟาและระบบผลิตนํ้าใสในสวนที่

เกีย่วของท้ังหมด สงผลให กฟผ. สญูเสยีโอกาสในการเดินเครือ่งและรายได

ทางธุรกิจตลอดทั้งปไปไมนอย

THE INSPECTION REQUIRES THE 
SERVICE OF DIVERS FROM EGAT 

to perform the audit at the specic power plant. The audit results 

are analyzed and evaluated for planning the next cleaning of water 

tanks and pipes. This is a high-risk operation as divers have to 

descend to a depth of 3-20 meters in a tank that is dark, airless 

with one entrance-exit at the top of the tank lid.  So before embarking 

on the mission, there must be a careful work plan to ensure 

maximum safety. When the work is carried out, the power plant 

and associated clear water production unit must be turned off, 

resulting in EGAT losing substantial operating opportunities and 

earnings throughout the year. After analyzing problems, the team 

concluded that the conventional work process is complicated, 

time consuming, costly and too risky for their workers’ lives.
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WHAT IS
THE MCR UNDERWATER
SURVEYOR?
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ทอ PVC รูปรางเหมือนแคปซูลขนาดยักษ ถูกติดตั้งกลองและมอเตอร

ใบพัดบริเวณใตทองลํา ดูรวม ๆ ลักษณะคลายเรือดํานํ้าขนาดยอม จึงถูก

ตั้งชื่อวา “ยานสํารวจใตนํ้า เอ็ม ซี อาร หรือ MCR Underwater Surveyor” 

ซึ่งเปนการคิดคนและพัฒนาอุปกรณหรือยานสํารวจใตนํ้าขนาดเล็กเพื่อ

ทํางานแทนมนุษย มีขนาดกวาง 30 เซนติเมตร (ซม.) ยาว 50 ซม. และสูง 

25 ซม. นํา้หนกัประมาณ 9 กโิลกรมั ควบคมุทศิทางดวยระบบรโีมทคอนโทรล 

ทําหนาที่ปฏิบัติงานสํารวจสภาพตะกอนใตนํ้าภายในถังพักนํ้าตาง ๆ และ

ทอสงนํ้าของระบบผลิตนํ้าใสในโรงไฟฟา ทดแทนวิธีการเดิมที่ตองใช

นักประดานํ้าดําลงไปสํารวจทุก ๆ 3 เดือน ซึ่งเปนงานที่มีขั้นตอนที่ยุงยาก 

เสียเวลาและคาใชจาย ทัง้ยังเปนงานทีม่คีวามเส่ียงสงู การคิดคนนวตักรรม

ยานสาํรวจใตนํา้ MCR ขึน้มาสําเร็จไดนี ้ชวยทําใหโรงไฟฟาสามารถดําเนิน

การตรวจประเมินสภาพตะกอนในถังพักน้ําไดโดยไมตองหยุดระบบการผลิต

ไฟฟาและหยุดการทํางานของระบบผลิตนํา้ใส (Online Process) ไมตอง

ใชนักประดานํ้าหรือทมีงานจํานวนมากอีกตอไป ทําให กฟผ. ลดภาระงาน

ไดถึง 4 อยาง คือ ลดเวลา ลดคน ลดความเสีย่งในการปฏิบตังิาน และลด

คาใชจายไดกวา 100,000 บาทตอป

ปจจบุนัยานสํารวจใตนํา้ MCR ถกูพฒันาข้ึนมาท้ังหมด 2 รุน (Version) 

คือ รุนตนแบบ “MCR Version1” และรุนที่ 2 “MCR Version2” ซึ่งเปนรุน

ลาสุดที่นํามาใชงานในปจจุบัน และยังคงถูกพัฒนาใหมีประสิทธิภาพดี

ยิ่งขึ้นตอไป โดย กฟผ. ไดนํา MCR Version2 ไปใชในงานสํารวจตะกอน

ใตนํ้าใหกับโรงไฟฟาอ่ืน ๆ ไดแก โรงไฟฟาวังนอย โรงไฟฟานวนคร ฯลฯ 

รวมทั้งประยุกตใชในงานสํารวจอุปกรณอื่น ๆ ที่อยูใตนํ้า เชน การสํารวจ 

Suction Strainer ของ Pump หรือการสํารวจทอสงนํ้าตาง ๆ อีกมากมาย

It looks like a giant capsule made by a PVC pipe, equipped 

with a camera and a propeller under the hull to appear like a small 

submarine. The MCR Underwater Surveyor is 30 cm wide, 50 cm 

long, 25 cm high, and weighs about 9 kilograms. It can be remotely 

controlled to survey sedimentation conditions in tanks and pipelines 

of clear water production system in power plants and replace the 

old method of sending down divers every three months - a 

complicated, time consuming, costly and risky exercise.

This invention can do its job without having to stop the power 

generation system and clear water production (Online Process). 

It eliminates the need for a lot of divers or operation teams and 

ultimately reduces costs by over 100,000 Baht per year.  The device 

was developed into two models - the prototype MCR Version 1 

and the more advanced MCR Version 2.

The MCR Version 2 has been serving several power plants 

including Wang Noi Power Plant and Nava Nakorn Power Plant. It 

can also be applied to surveys of underwater equipment such as 

the suction strainer of the pump or the survey of water pipes.
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วสัดอุปุกรณและสวนประกอบในการผลิตยานสํารวจใตนํา้ MCR ทาํมาจาก

สิ่งของเหลือใชในโรงไฟฟาและอุปกรณเสริมตาง ๆ  ที่จําเปนตองซื้อ คิดรวมเปน

มูลคาประมาณ 30,000 บาทตอ 1 ชุด ประกอบดวย 2 สวนสําคัญ   คือ สวนแรก 

สวนแบตเตอร่ีและวงจรควบคุม ไดแก ไฟ LED Lighting สาํหรับสองสวาง กลอง

มองภาพและกลองบันทึกใตนํ้า รีโมทควบคุมการทํางาน และ จอ LCD  สําหรับ

แสดงภาพในขณะยานอยูใตนํ้า โดยใชระบบควบคุมแบบสายที่มีความยาว 

20 เมตร และสวนที่สอง สวนควบคุมการเคลื่อนที่ ประกอบดวย ใบพัด สําหรับ

ควบคุมการเคล่ือนไหวในแนวระนาบ (เดินหนา-ถอยหลัง และ เล้ียวซาย-

เลี้ยวขวา) และถังอับเฉา หรือถังควบคุมปริมาตรอากาศสําหรับควบคุม

การเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง (ขึ้น-ลง)

ยานสํารวจใตนํ้า MCR มีความสามารถดํานํ้าในแนวดิ่งและเคลื่อนที่ใน

แนวระนาบ ดวยระบบรีโมทคอนโทรล (Control) ทีค่วามลึกไมเกิน 20 เมตร โดย

สามารถทํางานพื้นที่แคบ มืด และอับอากาศแทนมนุษยไดเปนอยางดี รวมทั้ง

ยังมีคุณสมบัติพิเศษอื่น ๆ ไดแก สามารถทํางานในพื้นที่ไมเรียบได สามารถ

ใชงานไดยาวนานตอเนื่อง 1 ชั่วโมง สามารถบันทึกภาพถายและ VDO ใตนํ้า 

หรอืบันทกึทัง้สองอยางพรอมกนัเพ่ือนาํภาพหรือผลสํารวจท่ีไดมาวิเคราะหและ

ประเมินผลสําหรับใชวางแผนการทําความสะอาดถังพักนํ้าและทอสงนํ้าของ

ระบบผลิตนํ้าใสตอไป เพื่อชวยใหเจาหนาที่สามารถดูแลรักษานํ้าในระบบใหมี

คณุภาพ กอนนาํมาใชในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟา ซึง่จะสงผลใหโรงไฟฟา

สามารถเดนิเครือ่งผลติไฟฟาไดอยางมปีระสทิธภิาพ และไมตองหยดุเดนิเครือ่ง

ขณะทําการตรวจประเมินฯ เหมือนที่ผานมา

The materials and components used in the 

production of the MCR Underwater Surveyor are 

made of waste materials from power plants and 

accessories that need to be purchased at about 

30,000 Baht a set. It consists of two main components 

with the rst part being the battery and a control 

circuit such as the LED lighting for illumination, an 

underwater recording camera, a remote control, 

and an LCD screen for displaying images while the 

craft is underwater by using a 20-meter wired control 

system.

The second part is a motion control consisting 

of a propeller for maneuvering horizontal movements 

(forward, backward, right and left turns), and a 

ballast tank or air volume control tank, which controls 

the vertical movement (up and down).

The MCR Underwater Surveyor can be 

maneuvered by a remote control to a depth not 

exceeding 20 meters and can well operate in the 

tight, dark, airless space in place of humans. Its 

other special features include being able to work in 

uneven ground, capable of working continuously 

for an hour, as well as being able to record photos 

and VDO underwater simultaneously.

The pictures or survey results obtained can then 

be analyzed and evaluated in order to plan the 

cleaning of the water tank and water pipe of the 

clear water production system. That helps staff to 

keep water quality in the system in line with the 

requirements of the electricity generation process 

and do away with plant shutdown for residue 

checks.

COMPONENTS 
AND FEATURES OF
MCR UNDERWATER
SURVEYOR

ÃÒ§ÇÑÅÊØ´ÀÒ¤ÀÙÁÔã¨
เมื่อเดือนเมษายน 2562 ที่ผานมาก นวัตกรรมชิ้นนี้ สามารถควารางวัล

เหรียญเงินจากเวที “47th International Exhibition of Inventions Geneva” 

ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส และรางวัลพิเศษจากหนวยงาน Taiwan 

Invention Association ของไตหวันในเวทีเดียวกัน ถือเปนความภาคภูมิใจของ

ทีมงานทุกคนท่ีไดรวมกันพัฒนานวัตกรรมสรางชื่อเสียงใหแกประเทศไทย 

ซึง่ปจจบุนั กฟผ. ไดขอจดทะเบียนสิทธบิตัรทางดานการออกแบบผลิตภณัฑแลว 

โดยอยูระหวางการพิจารณาจากทางกรมทรัพยสินทางปญญา  

A PROUD AWARD
  In April 2019, this Thai innovation won the silver medal at the 47th 

International Exhibition of Inventions Geneva, held in Switzerland, and was 

also honored with a special award from the Taiwan Invention Association 

at the same event. This brought pride to the team who worked together to 

develop an innovation that has helped create a good reputation for Thailand. 

EGAT has already applied for a patent for this product design, which is 

under consideration by the Department of Intellectual Property.  



โครงการบานเบอร 5 หรือโครงการฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ

พลังงานสําหรับบานที่อยูอาศัยเพื่อสงเสริมใหเกิดการใชพลังงานอยางมี

ประสิทธิภาพในบานที่อยูอาศัย นับเปนความสําเร็จอีกขั้นของการไฟฟา

ฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) โดยตนแบบ ‘บานเบอร 5’ ทีส่ามารถลด

คาไฟฟาไดกวา 1.66 ลานบาทตอป ซึ่ง กฟผ. ไดรวมกบัการเคหะแหงชาติ 

ดําเนินการนํารอง ณ โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนเชิงสังคม 

บอวิน จังหวัดชลบุรี เปนแหงแรก และต้ังเปาพัฒนาใหเกิดบานเบอร 5 

ทั่วประเทศภายใน 5 ป 

μÒÁÊ‹Í§¹ÇÑμ¡ÃÃÁ ‘ºŒÒ¹àºÍÃ� 5’ 
 คณุรูจกั ‘ฉลากเบอร 5’ ไหม? เชือ่วาหลายคนคงพยักหนาอยูในใจ...

 ปฏเิสธไมไดวา ‘นวตักรรมฉลากเบอร 5’ ของ กฟผ. ทีเ่ริม่ตนมาตัง้แต

ป 2536 ประสบความสาํเรจ็อยางยิง่ยวด โดยสามารถประหยดัพลงังานให

กบัประเทศและลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดอยางเหน็ผล และนัน่

ไดทาํให กฟผ. คดิตอยอดฉลากเบอร 5 สูไอเดยีใหม นัน่คือ ‘โครงการบาน

เบอร 5’ ซึง่เปนอกีโครงการที ่กฟผ. พฒันาไดสาํเรจ็ พรอมเปดตวบานนาํรอง

หรอืตนแบบบานนวตักรรมเบอร 5 ไปเมือ่ไมนานมานี ้ทวา...กอนจะไปพบ

หนาตา ‘บานเบอร 5’ คอลมัน CARE&SHARE ฉบบันีจ้ะพาคณุไปทาํความ

รูจกัแนวคดิของ ‘บานเบอร 5’ กนักอนวามทีีม่าทีไ่ปกนัอยางไร

 โครงการ ‘บานเบอร 5’ เปนโครงการภาคสมคัรใจ มุงสงเสรมิใหเกดิการ

พฒันาการออกแบบบาน รวมถึงการใชวสัดุและอุปกรณไฟฟาเพ่ือใหเกดิการ

ใชไฟฟาอยางมปีระสทิธภิาพทีม่แีนวคิด 4E กค็อื

The ‘House No. 5’ is a project that implements efcient 

energy usage of residential sector. Considered as another 

key mileston for the Electricity Generating Authority of 

Thailand, the ‘House No. 5’ prototype has proved successful 

in many aspects — among them is the ability to reduce 

electricity cost by over 1.66 million baht per year. To launch 

the project, EGAT has partnered with National Housing 

Authority (NHA), with Bo Win Community Housing Project in 

Chonburi province being the rst. EGAT has plans to spread 

the project nationwide within the next 5 years.

EXPLORING 
THE INNOVATION
OF ‘HOUSE NO. 5’

Have you heard of ‘Label Number 5’? 

Chances are many would be nodding 

their heads…obliviously.

It is an undeniable fact that 

EGAT ’s  ‘ Lebe l  No .  5 

Innovation’ — established 

in 1993 — has proven 

¼ÅÊíÒàÃç¨¹ÇÑμ¡ÃÃÁμŒ¹áºº 
‘ºŒÒ¹àºÍÃ� 5’ ¢Í§ ¡¿¼.
ÍÂÙ‹ÊºÒÂ »ÃÐËÂÑ´¾ÅÑ§§Ò¹ 
Å´¤‹Òä¿ Å ấÅ¡ÃŒÍ¹ÍÂ‹Ò§ÂÑè§Â×¹

THE ACHIEVEMENTS OF 
EGAT’S INNOVATIVE 
’HOUSE NO. 5’ PROJECT
LIVE COMFORTABLY, SAVE ENERGY, REDUCE ELECTRICITY BILLS, 
AND SUSTAINABLY RELIEVE GLOBAL WARMING.
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EXPLORING
THE INNOVATION
OF ‘HOUSE NO. 5’

extremely successful, due to its ability to save energy for 

the entire country, while also signicantly contributing to the 

reduction of carbon dioxide emissions. This success EGAT 

to expand its their ‘Lebel No. 5 Innovation’ to the ‘House 

No. 5’ project — another successful initiative developed by 

the team. The pilot, or prototype house, was just ofcially 

launched. However, before we see the ‘House No. 5’ design, 

this ‘Care & Share’ column will help you get to know the 

concept behind the project, as well as its origins.

‘House No. 5’ is a voluntary project, that focuses on promoting 

the development of home designs that implement materials which 

help improve the efciency of electricity usage. The concept can 

be described through what is known as ‘4Es.’
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ECO DESIGN 
 ออกแบบบานหรืออาคารโดยพ่ึงพาหรือใชสอยประโยชนจากธรรมชาติ

อยางเหมาะสม เชน การใชแสงธรรมชาติ การอาศัยทศิทางลม ฯลฯ

ENVELOPE SELECTING
 เปนการเลือกใชวัสดุกรอบอาคารที่เหมาะสมกับสภาพแวดลอม 

โดยเลือกวัสดุผนัง หลังคา หรือกระจก ที่มีประสิทธิภาพ ลดการนํา

ความรอนเขาสูตัวบานหรืออาคาร

ELECTRICAL EQUIPMENT 
เปนการเลือกใชอุปกรณไฟฟาท่ีมีประสิทธิภาพ เลือกใชอุปกรณ

ไฟฟาที่ติดฉลากเบอร 5

ENERGY MANAGEMENT 
การบริหารจัดการพลังงานที่มีประสิทธิภาพ โดยประยุกตใช

เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมจัดการพลังงานอยางเหมาะสม 

¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×ÍÃÐËÇ‹Ò§ ¡¿¼. 
áÅÐ¡ÒÃà¤ËÐáË‹§ªÒμÔÊÙ‹μŒ¹áºº 
‘ºŒÒ¹àºÍÃ� 5’

เมือ่แนวคิดฉลากประหยัดไฟเบอร 5 ตอยอดสูโครงการ ‘บานเบอร 

5’ นับตั้งแตป 2560 เปนตนมา ทาง กฟผ. ไดรวมมือกับการเคหะแหง

ชาต ิ(กคช.) ดาํเนนิโครงการฉลากแสดงประสทิธภิาพพลงังานสําหรบั

บานที่อยูอาศัย พรอมพัฒนาปรับปรุงการออกแบบบาน รวมถึงเลือก

ใชวัสดุการกอสรางที่มีประสิทธิภาพสูง และอุปกรณเบอร 5 ใน

โครงการบานที่อยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอยถึงปานกลาง กระท่ัง

สามารถเปดตัว ‘บานเบอร 5’ แหงแรก ณ โครงการเคหะชุมชนและ

บริการชุมชนเชิงสงัคม จังหวัดชลบุรี (บอวิน) ซึ่งสามารถลดภาระคา

ไฟฟาใหผูอยูอาศยัไดกวา 1.66 ลานบาทตอป ประหยดัพลงังานไฟฟา

ECO DESIGN 
Designing a house or building by making full use of the 

surrounding natural environment — for instance, using 

natural light, or relying on wind direction etc. 

ENVELOPE SELECTING 
Using materials that suit the surrounding environment 

and choosing the best materials to create elements such 

as the walls, roof, or windows whice can help reduce heat 

absorption in the house or building.

ELECTRICAL EQUIPMENT 
Selecting electrical equipment that is most efcient — 

such as Lebel No. 5 electrical equipment.

ENERGY MANAGEMENT 
Efciently managing energy by applying technology or 

innovations appropriately to assist in energy management. 
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EGAT-NHA COOPERATION
 Since the concept of House No. 5 was conceived as an 

extension of Energy Saving Label No. 5 in 2017, EGAT has 

worked with NHA to design houses using high-quality 

construction materials and equipment with No.5 Label for low 

to medium income people.

 The rst House No. 5 opened its doors at the Housing and 

Social Service Community Project in Bo Win, Chon Buri province, 

to allow the dwellers to cut back on annual electricity 

consumption by 415,000 units, which led to the decrease of 

power bills by more than 1.66 million baht and greenhouse gas 

emissions by about 210 tons per year.

 Plans are afoot to develop House No.5 in seven areas 

nationwide which are Pathum Thani Commercial Community 

Housing (Rangsit Khlong 5), Prachaniwet 3 Condominium, Khon 

Kaen Green Ville Commercial Community Housing, Buriram 2 

Commercial Community Housing, Ayutthaya Social Housing 

(Bang Pa-in) Phase 2, Chanthaburi Commercial Housing, and 

Saraburi Commercial Housing (Baan Suan Pak Preaw).

ไดประมาณ 415,000 หนวยตอป และลดการปลอยกาซเรือน

กระจกประมาณ 210 ตนัคารบอนไดออกไซดเทยีบเทาตอป  พรอม

กันนี้ยังตั้งเปาหมายมุงพัฒนาใหเกิดบานเบอร 5 ในอีก 7 พื้นที่ทั่ว

ประเทศ ประกอบดวย เคหะชุมชนเชงิพาณชิย ปทมุธานี (รงัสติคลอง 5) 

อาคารชุดประชานิเวศน 3 เคหะชุมชนเชิงพาณิชย ขอนแกนกรีนวลิล 

เคหะชุมชนเชิงพาณิชย บุรีรัมย 2 เคหะชุมชนเชิงสังคม อยุธยา 

(บางปะอิน) ระยะ 2 เคหะชุมชนเชิงพาณิชย จันทบุรี และเคหะ

ชุมชนเชิงพาณิชย สระบุรี บานสวนปากเพรียว

 

ºŒÒ¹áººäË¹¤ ×Í ‘ºŒÒ¹àºÍÃ� 5’ 
‘บานเบอร 5’ ในโครงการเคหะชุมชนฯ บอวิน ตั้งอยูบริเวณ

ตําบลบอวิน อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ขนาดที่ดินทั้งโครงการ

ประมาณ 45.56 ไร จดัสรางเปนบานเด่ียว 2 ชัน้ จาํนวน 415 หนวย 

ขนาดพืน้ทีป่ระมาณ 21 ตารางวา พืน้ทีใ่ชสอยภายในประมาณ 54 

ตารางเมตร และพื้นที่ใชสอยภายนอกประมาณ 5.5 ตารางเมตร 

ประกอบดวย 2 หองนอน 1 หองนํ้า และพื้นที่รับแขก ซึ่งโครงการ

นีไ้ดมกีารนาํเกณฑประเมนิโครงการชมุชนนาอยูอยางยัง่ยนื (Eco 

Village) และหลักเกณฑในการออกแบบสภาพแวดลอมและ

สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับทุกคน (Universal Design) มาใช

เปนแนวทางในการออกแบบวางผังโครงการและออกแบบอาคาร

WHAT KIND OF HOUSE IS 
HOUSE NO.5?

 The House No.5 in the Bo Win Community Housing Project 

is located in Bo Win Sub-district, Sri Racha District, Chon Buri 

Province. The project covers an area of 45.56 rais with 415 

2-story detached houses. Each house is located in a 21-square-

wah property with 54 square meters of indoor living space and 

5.5 square meters of outdoor area.  

  The house consists of two bedrooms; one bathroom and 

a living area.

  The project has adopted the criteria under the Sustainable 

Village Project (Eco Village) and the Universal Design for the 

project planning and building design.

 As mentioned earlier, the House No.5 scheme is a voluntary 

one. Therefore, its aim  for private property development projects 

to embrace such house building concept seems to be quite a 

challenge because building a house in accordance with the 

concept requires complete fulllment of the energy efciency 

criteria which comes in two parts.

ECO DESIGN
ENVELOPE

SELECTING
ELECTRICAL
EQUIPMENT

ENERGY
AGEMENT
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  “After settling down here, I found that electricity 

bills are actually lower than what I paid at the 

dormitory, from 500 baht to 300 baht a month.

  “In my house, there are several electrical 

appliances including a refrigerator, an air conditioner, 

a washing machine, and an electric fan.

  “The most visible energy saving is there is no 

need to turn on the lights during the day and at night, 

no need to switch on many lights since the house has 

a lot of windows which let lights from the outside to 

come in.

 “There is no need to turn on the air conditioner 

every night since these windows let cool wind to come 

into the house.

 “All of my neighbors said energy saving from 

House No.5 is real, yet it is comfortable to live in and 

the overall quality of life has indeed improved.”

 The Energy Saving Label No.5 for houses is one 

of the measures that promote the improvement of 

energy consumption in the residential sector of the 

country.

  The rst part involves Energy Efciency with a weighted 

average of 80% by considering the heat transfer of wall 

and roof, air conditioning system, and electric lighting.

  The other which relates to energy conservation technology 

criteria accounts for 20% of the weighted average.

 In this criterion, consideration is made from design 

based on nature reliance and innovation that conserves 

energy and the environment.

  To qualify for House No.5, the building must meet the 

minimum energy efciency criteria with the total score not 

less than 85% or 102 points.

CONFIRMATION 
FROM DWELLERS

 Anand Saewraew, a company employee who owns the 

House No.5 in Bo Win Community Housing Project, said: 

“I moved from the dormitory to buy a house here knowing 

it is comfortable and comes with energy-saving features.
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ดงัทีก่ลาวไปแลววา โครงการ ‘บานเบอร 5’ เปนโครงการภาคสมัครใจ 

ดังนั้นหากโครงการอสังหาริมทรัพยเอกชนใด มีความตองการให

บานทุกหลังในโครงการติด ‘ฉลากบานเบอร 5’ ดูจะเปนความทาทาย

อยูไมนอยเชนกนั เพราะการจะสรางบานใหเปนไปตามคอนเซป็ตบาน

เบอร 5 นั้นก็ตองผานเกณฑคาประสิทธิภาพพลังงานของบานเบอร 5 

ไดอยางครบถวน ซึ่งมีการพิจารณาอยู 2 สวนไดแก 

• เกณฑประสทิธภิาพพลงังาน (Energy Efciency) พจิารณาคาน้ํา

หนักถึง 80 เปอรเซ็นต โดยพิจารณาจากคาการถายเทความรอนของ

ผนงั คาการถายเทความรอนของหลังคา ระบบปรับอากาศ และไฟฟา

แสงสวาง 

• เกณฑเทคโนโลยีอนุรักษพลังงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ พิจารณา

คาน้ําหนกั 20 เปอรเซ็นต ซึง่ในเกณฑนีก้จ็ะพจิารณาจากการออกแบบ

พึ่งพาธรรมชาติและนวัตกรรมเพื่ออนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม

เกณฑบานเบอร 5 นั้น ตองผานเกณฑประสิทธิภาพพลังงานขั้น

ตํ่าและคะแนนรวมตองไมนอยกวา 85 เปอรเซ็นต หรือ 102 คะแนน 

àÊÕÂ§Â×¹ÂÑ¹¨Ò¡à¨ŒÒ¢Í§
ºŒÒ¹àºÍÃ� 5 μÑÇ¨ÃÔ§

คณุอานนัท สายแวว พนกังานบรษิทั เจาของบานเบอร 5 โครงการ

เคหะชุมชนฯ บอวิน เลาวา “ยายจากหอพักมาซื้อบานที่นี่ โดยหนึ่งใน

เหตุผลที่ตัดสินใจเลือกซ้ือบานของโครงการน้ี เนื่องจากทราบวาเปน

บานที่อยูสบายและประหยัดพลังงาน โดยหลังจากไดเขามาอยูพบวา 

คาไฟลดลงจริงเม่ือเทียบกับตอนอยูหอพัก จากคาไฟซ่ึงเคยจายอยู

เดือนละประมาณ 500 บาท ลดเหลือประมาณ 300 บาท ซึ่งภายใน

บานมีเครื่องใชไฟฟาหลายช้ิน ทั้งตูเย็น เครื่องปรับอากาศ เคร่ือง

ซักผา พัดลม เปนตน การประหยัดไฟที่เห็นไดชัดเจนคือ ไมตองเปด

ไฟในตอนกลางวันและตอนกลางคืนไมตองเปดไฟมาก เนื่องจากท่ี

บานมีหนาตางเยอะนี่เอง ทําใหแสงไฟจากภายนอกสองถึง อีกทั้งยัง

ทาํใหลมโกรก เยน็สบาย ไมตองเปดเครือ่งปรบัอากาศทกุคนื นอกจากนี้

ยงัไดมโีอกาสพดูคยุกับเพือ่นบานกพ็ดูเปนเสยีงเดียวกันวาประหยดัไฟ

ไดจริง ทั้งยังอยูสบาย คุณภาพชีวิตก็ดีขึ้น”

สําหรับโครงการฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานสําหรับ

บานท่ีอยูอาศัยหรือ ‘บานเบอร 5’ เปนมาตรการหน่ึงทีส่นบัสนุนใหเกิด

การยกระดับการใชพลังงานในภาคที่อยูอาศัยของประเทศ รองรับ

เปาหมายการลดการใชไฟฟาตามกรอบแผนอนุรักษพลังงานในป 

2558 - 2579 โดยเชื่อมโยงเกณฑประเมินพลังงานกับมาตรฐาน

ประสิทธิภาพอาคารขั้นตํ่าหรือ Building Energy Code ซึ่งจะมีการ

ขยายผลสูความรวมมอืกับผูประกอบการธรุกจิภาคทีอ่ยูอาศยัในภาค

เอกชนตอไป 

หลงัจากความสาํเรจ็ของบานเบอร 5 นีแ้ลว รบัรองไดวา กฟผ. จะ

ไมหยุดพัฒนาโครงการดี ๆ ที่สงผลตอการสนับสนุนใหเกิดการใช

พลังงานอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืนสืบไปอยางแนนอน 

  It supports the goal of reducing electricity under 

the framework of the Energy Conservation Plan in 

2015-2036 by linking the energy assessment criteria 

with the Building Energy Code, which will be extended 

to cooperation with the private real estate sector.

  With the success of House No.5 project, EGAT 

will continue to develop good projects to bring about 

efcient and sustainable consumption of energy. 

อานันท สายแวว
Anand Saewraew
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When we talk about tourist attractions near 
Bangkok, Paed Rew or Chachoengsao often 
emerges as one of the places in many people’s 
must-visit lists because it is a charming city 
featuring simple way of life along the river and 
filled with natural beauty.

Start with a visit to pay homage to Luang 
Pho Phutthasothon, the revered Buddha statue, 
which is only a short drive away from Bangkok.

A journey to the 100-year old Khlong Suan 
Market, Nakorn Nueng Khet Ancient Market, or 
Baan Mai Market to taste delicious food or to 
shop for gifts is also effortless.

In the hot afternoon, you can stop by chic 
cafes along the river, sipping coffee and enjoying 
the pleasant view of Bang Pakong River.

หากจะพูดถึงสถานท่ีทองเที่ยวใกลกรุงเทพมหานคร ‘เมืองแปดริ้ว’ หรือ ‘ฉะเชิงเทรา’ ก็คงเปนอีกหนึ่งสถานที่ในลิสตของใคร
หลาย ๆ  คน เพราะเปนเมืองที่ยังคงเสนหวิถีชีวิตเรียบงายริมสายนํ้า อบอวลไปดวยกลิ่นอายของธรรมชาติ อีกทั้งการเดินทาง
ก็สะดวกสบาย จะแวะวัดวาอาราม สักการะหลวงพอพุทธโสธร พระพุทธรูปคูบานคูเมืองก็ขับรถไปไดใชเวลาเพียงไมนาน หรือจะ
ไปแวะชิมอะไรอรอย ๆ ซื้อของฝากที่ตลาดเกาคลองสวน 100 ป ตลาดโบราณนครเนื่องเขต หรือตลาดบานใหมก็ยังได พอ
ตกบายอากาศรอนก็สามารถแวะรานคาเฟเก ๆ ที่ตั้งเรียงรายริมสายนํ้า นั่งจิบกาแฟ ชมวิวแมนํ้าบางปะกงก็ชิลลไมแพกัน

BANG PAKONG
A LANDMARK NEAR BANGKOK 
WORTH CHECKING OUT 
BEST APPRECIATED BY RIVER CRUISE 
AND COMMUNITY VISITS

ชวนเช็คอินแลนดมารคใกลกรุง
ลองเรือเที่ยวบางปะกง
ชมวิถีชุมชนรอบโรงไฟฟา

àÃ×èÍ§ / STORY : ชอผกา แกวเขียน / Chorphaka Kaewkhien
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แตถาอยากมาสัมผัสเสนหของ
เมืองน้ีแบบใกลชิดมากย่ิงขึ้นละก็
อย าลืมไปแวะเช็คอินที่ โรงไฟฟา
บางปะกงของการไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย (กฟผ.) ดวยนะ เพราะที่
นี่ ถือ เป นโรงไฟฟ าแห งแรกของ
ประเทศไทยที่ใชกาซธรรมชาติจาก
อาวไทยเปนเชื้อเพลิง ซึ่งนอกจากจะ
ผลิตไฟฟาใหเราไดใชแลว ยังชวย
หลอเลีย้งระบบเศรษฐกิจของประเทศ
และสงเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชน
อีกดวย เรียกไดว าโรงไฟฟาเปน
มิตรแทขางบานของชาวชุมชนที่ขาด
ไมไดจรงิ ๆ  เด๋ียวจะหาวาเราโม งัน้เรา
ไปตะลุยโรงไฟฟาบางปะกง พรอม
ลงพ้ืนที่เย่ียมชมชุมชนรอบโรงไฟฟา
กันเลย

เริ่มตนที่โรงไฟฟาบางปะกงซ่ึง
หางจากกรุงเทพฯ เพียง 60 กม. กับ
การเดินชมกระบวนการผลิตไฟฟา
ดวยพลังงานความรอนท่ีใสใจใน
ทุกขั้นตอนการผลิตจนเปนมิตรตอ
สิง่แวดลอม ตอดวยการลองเรือแมนํา้
บางปะกง ชมววิรอบโรงไฟฟา ลดัเลาะ
ปาชาย เลน  สู ดอากาศ อันแสน
สดช่ืนใหเต็มปอด ถามีเวลาก็แวะข้ึน
ฝงชม ‘เกาะนก’ หรือ ‘เกาะธรรมชาติ
ทาขาม’ ซึ่งเปนเกาะกลางปากแมนํ้า
บางปะกงทีม่นีกมากกวา 50 สายพันธุ 
แถมยังมีหอคอยให ขึ้นไปชมนก
อยางใกลชิด มองเห็นรอบเกาะมุมสูง
ไดถึง 360 องศา โดยในชวงเดือน
พฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธก็อาจ
จะไดเห็นเจาปลาโลมากระโดดข้ึนมา
ทกัทายพวกเราเหนอืผวินํา้ดวย ใครจะ
คิดวาอยูใกลกรุงเทพฯ เพียงนิดเดียว 
จะไดเห็นปลาโลมาตัวเปน ๆ ดําผุด
ดําวาย อวดโฉมใหนักทองเที่ยวได
ยลโฉมกันอยางเต็มตา ยิ่งเวลาใกล
พระอาทิตยใกลตกดินแลวละก็ ภาพ
ของแสงตะวันที่สาดสองลงบนผืนนํ้า
เปนประกายระยิบระยับย่ิงชวนให
จบัตามอง เพราะมันโรแมนติกมากจน
ตองคว ากล องมาเก็บภาพความ
ประทับใจกันรัว ๆ 

If you want to experience the charm of this city more 
closely, do not forget to check in at the Bang Pakong Power 
Plant of the Electricity Generating Authority of Thailand 
(EGAT) as it is the rst power plant in Thailand that uses 
natural gas from the Gulf of Thailand as fuel.

Aside from generating electricity, the power plant also 
helps nurture the country’s economy and enhance the quality 
of life of the communities.

It is no exaggeration that the power plant is a good 
neighbor of communities and they can’t live without it.

Now let’s go to the Bang Pakong Power Plant and visit 
the communities nearby.

We will take a tour of the power plant’s facilities, only 60 
kilometers away from Bangkok, to see the electricity 
generation from thermal energy, which pays attention to 
every detail of the process to ensure environmental 
friendliness.

From there, we continue onto the Bang Pakong River 
cruise to enjoy the scenic views around the power plant, 
traverse the mangrove forest and breathe fresh air.

If time permits, stop by to see Koh Nok (Birds’ Islet), at 
Bang Pakong River delta, hosting more than 50 species of 
birds.

There is a bird watching tower where visitors can watch 
the birds closely and get enjoy a 360-degree top view of 
the islet.

From November till February, you may see dolphins 
jumping up above the water to greet visitors.

Who would have thought that this place is so close to 
the capital that we are able to spot dolphins swimming up 
and down in full view?

At sunset, the image of the sun shining on the sparkling 
water is so inviting to watch. It’s so romantic that you have 
to grab the camera and capture this impressive moment.
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When it is time to visit the communities around the power 
plant, let’s check out Baan Pla Tanakan Pu at Kongkaram 
Temple, also known as Wat Bon. This place is a must-visit 
destination for green travelers who want to participate in 
planting trees, picking garbage, and releasing sh and egg-
bearing crabs back to nature.

Mali Thep-raksa, village headman and  leader of Bang 
Pakong Network, said that the egg-bearing crabs are 
purchased from villagers in the area to be released at 
Tanakan Pu (crab bank.)

This activity can increase the population of crabs in nature 
because one mother crab can lay 50,000 eggs at a time, which 
will grow up into mature crabs.

Visitors will surely enjoy the sight of these crabs emerging 
from holes in the mud while big and small mudskippers are  
playing in the water and sunbathing nearby, which truly reects 
an abundance of lovely nature.

After having fully enjoyed the sightseeing, our stomach is 
starting to growl.

In addition to large sweet snapper which is claimed to be 
the most delicious snapper in Thailand, Bang Pakong is home 
to Chakram cake, a famous product of Khlong Tamru 
community. The local uses Chakram, an herb from mangrove 
forests that contains antioxidants and iodine which can prevent 
Goiter and nourish the eyes, to make this tasty dish.

ถึงเวลาขามมาท่ีชุมชนโดยรอบโรงไฟฟา
กนับาง ทีว่ดัคงคาราม (วดับน) ยงัม ี‘บานปลา 
ธนาคารปู ’  ให นักท องเที่ยวท่ีมีหัวใจรัก
สิ่งแวดลอมไดเขามาทํากิจกรรมปลูกตนไม 
เก็บขยะ ปลอยปลา และปลอยปูไขอีกดวย 
ซึ่งผูใหญมะลิ เทพรักษา แกนนําเครือขาย
บางปะกงเลาวา แมปูไขที่ไดมานั้น เราจะขอ
ซื้อจากชาวบานโดยรอบเพื่อนํามาปลอยท่ี
ธนาคารปูแหงนี้ ซึ่งการปลอย 1 ตัวจะไดไข 
50,000 ฟอง และเมื่อปูเหลานี้โตขึ้นเราก็จะ
เหน็ฝงูปแูสมจํานวนมากท่ีพรอมใจกันขึน้จาก
รูออกมาหากินบนผืนดินเลน โดยมีปลาตีน
ทั้งตัวเล็กตัวใหญกําลังเลนน้ําอาบแดดทํา
เทอยูใกล ๆ ถือเปนความอุดมสมบูรณของ
ธรรมชาติที่นารักไมเบาเลยทีเดียว
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รูออกมาหากินบนผืนดินเลน โดยมีปลาตีน
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Let me say that the cake is aromatic, soft, and 
delicious, especially when having it with Klui leaf tea, 
another good product of this community.

The ne combination of this cake and the tea is cool 
and refreshing. It also helps lower blood pressure and 
cure diabetes. 

In addition, don’t miss the legendary Kanom Pia at 
Aroy Jung Bakery, located beside Bang Pakong power 
plant’s fence. This Chinese pastry is an ideal gift for family 
and friends. On any given day, visitors may be lucky and 
get a hands-on experience in making the pastry 
themselves as we did.   

 It was a good fun day and the locals around the Bang 
Pakong Power Plant also welcomed us with cheerful smiles.

 All of this is a part of Bang Pakong’s good things that 
shouldn’t be missed. Besides, there are still many check-
in points in the neighborhood waiting for us to visit. Hurry 
up!

 For more information on traveling or other points of 
interest, please contact the Public Relations and 
Community Relations Department, Bang Pakong Power 
Plant, Tel.038-573429. We guarantee that you will be 
impressed with everything that is shaped into Bang 
Pakong like us. 

ไดลงพ้ืนที่เท่ียวกันอยางอ่ิมอกอ่ิมใจกันไปแลว แตดูเหมือนวาทอง
จะเริ่มรองกันแลวนะเน่ีย... นอกจากบางปะกงจะมี ‘ปลากระพง’ ที่
ตวัใหญเน้ือหวาน อรอยทีส่ดุในเมืองไทยแลว ยงัม ี‘เคกชะคราม’ ของข้ึน
ชือ่ชมุชนคลองตาํหร ุทีไ่ดนาํชะคราม สมนุไพรทรงคณุคาจากปาชายเลน
ที่มีสารตานอนุมูลอิสระ มีธาตุไอโอดีน ปองกันโรคคอพอก และบํารุง
สายตามาใหชิมกันอีกดวย ขอบอกเลยวาหอม นุม อรอย ยิ่งทานคูกับ 
‘ชาใบขลู’ ที่เปนอีกหนึ่งของดีของชุมชนนี้ก็ยิ่งเขากั๊นเขากัน เพราะเย็น
ชื่นใจ ชวยลดความดันโลหิต แถมยังชวยรักษาโรคเบาหวานไดดวย 
ยงัไมหมดเพียงเทานี ้ยงัม ี‘ขนมเปยะชาววัง’ ของอรอยจงั เบเกอร่ี ตาํนาน
ความอรอยท่ีลงตัว ริมรั้วไฟฟาบางปะกง ที่รอทุกทานใหไปสัมผัส
ความนุ มละมุนล้ิน พรอมหิ้วกลับไปเปนของฝากใหคนที่บานและ
เพือ่น ๆ  ทีท่าํงาน ซึง่โชคดมีากทีใ่นวันนัน้พวกเราและคณะประชาสมัพนัธ
จังหวัดฯ ไดทดลองป นขนมเปยะเองกับมือ สนุกมาก ๆ แถมพ่ี ๆ 
ชาวบานในชุมชนรอบโรงไฟฟาบางปะกงยังใหการตอนรับพวกเราดวย
ความยิ้มแยมแจมใสอีกดวยนะ

ทั้งหมดน้ีคือสวนหน่ึงในของดีบางปะกงท่ีไมควรพลาด แต
จริง ๆ  แลวยังมีอีกหลายจุดเช็คอินรอบโรงไฟฟาบางปะกงที่รอให
เราไปเยี่ยมชมอีกจํานวนมาก อยารอชา! สอบถามขอมูลการ
เดินทางทองเที่ยว หรือ จุดที่นาสนใจอื่น ๆ ที่นาปกหมุดเพิ่มเติม
กันไดที่แผนกประชาสัมพันธและชุมชนสัมพันธ โรงไฟฟา
บางปะกง โทร.038-573429 รับรองวาจะประทับใจกับทุกอยางที่
หลอหลอมรวมใหเปนบางปะกงแหงนี้เหมือนกับเรา 
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อาการและอาการแสดง
อาการที่พบในระยะแรก คือ มีอาการเจ็บปวดบวม แดง รอน 

ที่ผิวหนังอยางมาก อาการบวมแดงจะลามอยางรวดเร็ว อาจมี
ตุมนํ้ารวมดวย ตอมาสีของผิวหนังจะเร่ิมเปล่ียนเปนสีมวงและมี
เนือ้ตายเกิดขึน้ หลงัจากนัน้อาจมอีาการชามาแทนทีอ่าการเจบ็ปวด
มักจะมีไขสูง และการติดเชื้อแบคทีเรียในกระแสเลือดรวมดวย 
ผูปวยอาจมีภาวะช็อกและมีการทํางานของอวัยวะตาง ๆ  ลดลง เชน 
ตับ ไต เปนตน มักพบการติดเชื้อบอยที่บริเวณแขนและขา

สาเหตุของโรค
สาเหตุของโรคแบคทีเรียกินเนื้อ คือ การติดเชื้อแบคทีเรีย โดย

อาจเปนการติดเช้ือแบคทีเรยีเพียงชนิดเดียว หรือหลายชนิดรวมกัน 
เกิดจากการติดเช้ือแบคทีเรียไดหลายชนิด ไดแก Group A 
Streptococcus (Streptococcus pyogenes), Staphylococcus 
aureus, Clostridium perfringens, Bacteroides fragilis, 
Aeromonas hydrophila โดยเชื้อนี้อยูตามสิ่งแวดลอม สามารถ
ติดเชื้อไดจากบาดแผล แผลลึก ทําใหเกิดแผลที่ผิวหนัง หรือ แมลง 
ยุง กัด สัตวกัด หรือจากอุบัติเหตุ เกิดแผลติดเชื้อแบคทีเรียซํ้าซอน
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BEWARE OF… 
THE FLESH -
EATING DISEASE

ระวัง...โรคเนื้อเนา
4 6 |

โรคแบคทีเรียกินเนื้อ หรือ โรคเนื้อเนา (flesh-eating disease) หรือ
ชื่อทางการแพทย คือ โรค Necrotizing Fasciitis เปนโรคติดเช้ือ
แบคทเีรยีอยางรนุแรงท่ีผวิหนงัชัน้ลกึ ตัง้แตชัน้หนงักาํพรา ชัน้หนงัแท 
ชั้นไขมันใตผิวหนัง ไปจนถึงชั้นเนื้อเยื่อหุมกลามเนื้อ ทําใหเกิดการ
เนาตายของเน้ือเย่ือบริเวณท่ีเกิดการติดเช้ือ ในรายท่ีเปนมาก อาจ
ตองตดัอวยัวะสวนนัน้ทิง้ ถาเขากระแสเลอืดอาจทาํใหตดิเชือ้แบคทเีรีย
ในกระแสเลือด คนไขจะไขสูง ซึม ช็อกและเสียชีวิตได

The flesh-eating disease, medically known as the necrotizing 
fasciitis, is a severe bacterial infection that affects the deep skin 
tissue. Starting from the outer layer (the epidermis or cuticle), to 
the dermis — containing small blood vessels, nerves, and sweat 
and oil glands — to the subcutaneous fat layer, the infection spreads 
all the way to the muscle tissue. As the infection causes tissue to 
decay, in many cases, there is the possibility of having to cut away 
the infected body part. If it enters the bloodstream, a bacterial 
infection may be caused there. Symptoms patients can experience 
include high fever and shock with the possibility of death.
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CAUSE OF THE DISEASE
The main cause behind the esh-eating disease is a 

bacterial infection, which can either come in the form of a single 
type of bacterial infection, or many types combined. Such 
bacteria include Group A Streptococcus pyogenes, 
Staphylococcus aureus, Clostridium perfringens, Bacteroides 
fragilis, and Aeromonas hydrophila. Infections can occur when 
the body is exposed through open wounds, deep wounds, or 
even minor wounds from mosquito bites, as well as other 
animal-caused wounds. Several cases show that the bacterial 
infection can also be caused by accidents.

SIGNS AND SYMPTOMS
Early symptoms include severe pain, swelling, redness and 

hotness of the skin. The redness and swelling spreads rapidly 
and can cause blisters. After that, there is the possibility of skin 
necrosis, which involves a noticeable discoloration of the skin, 
particularly from red to purple. These symptoms are generally 
followed by a high fever, accompanied by a numbing sensation 
to replace the pain from deep skin tissue. Along with this, 
patients may be more susceptible to bacterial infections (often 
in the limbs), shocks, and the declined functioning of various 
important organs, such as the liver and kidneys.
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H E A L T H  T I P S

TREATMENT
Immediate hospitalization is mandatory for anyone with the 

disease or experiencing the symptoms specied above. Specic, 
clinical treatment involves the injection of antimicrobial drugs as 
well as surgery. In addition, prompt diagnosis is crucial, and patients 
are advised to undergo surgery to remove as much dead tissue as 
possible.

SUGGESTED MEASURES PATIENTS CAN TAKE TO 
PREVENT FURTHER BACTERIAL INFECTION:

1. Avoid accidents and injuries - if one has skin wounds, be 
cautious of unclean objects and surroundings.

2. In the event that one gets/is injured, immediately sanitize the 
wound/s with clean water or soap. Avoid using needles or other 
equipment to open the wound without the help of a medical 
professional - unclean equipment will lead to more infection. 

3. If one has a fever or experiences soreness, pain, swelling 
and redness of the skin, seek medical help immediately.

4. Patients with low immunity, diabetes and/or cirrhosis are at 
high risk of infection and thus require special care.

การรักษา
ผู ป วยจําเปนตองไดรับการรักษาในโรงพยาบาล 

การรักษาเฉพาะ คือ การใชยาตานจุลชีพในรูปยาฉีด
รวมกับการผาตัด ที่สําคัญตองไดรับการวินิจฉัยโรคโดยเร็ว 
และผาตัดเพื่อเอาเนื้อเยื่อที่เนาตายออกใหมากที่สุด

 
คําแนะนําในการดูแลเบื้องตน
และการปองกัน

1. ปองกันและระมัดระวังไมใหเกิดอุบัติเหตุบาดแผล 
หากมีแผลที่ ผิ วหนั ง  ก็ ระมัดระวั ง ไม  ให สัม ผัสกับ
สิ่งแวดลอมที่สกปรก

2.  ถ าสัมผัสหรือประสบอุบัติ เหตุทําให  เ กิดแผล 
ควรลางทาํความสะอาดแผลดวยนํา้สะอาดหรอืสบูทนัท ีไม
ควรบงดวยเข็มหรือกรีดเปดแผลดวยตัวเอง เนื่องจาก
อุปกรณที่ไมสะอาดจะสงเสริมการติดเชื้อใหเพิ่มมากขึ้น

3. ถามีแผล อาการปวดบวม แดงรอนที่ผิวหนัง หรือ
มไีขใหรบีไปพบแพทยเพ่ือรบัการวนิจิฉยัและรกัษาโดยทนัที

4. ผูปวยท่ีมภีาวะภมูคิุมกนัตํา่ โรคเบาหวาน โรคตบัแขง็ 
มคีวามเส่ียงสูงในการติดเช้ือจงึตองใหความระมัดระวังเปน
พิเศษ
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โรคแบคทเีรยีกนิเนือ้ หรอื โรคเนือ้เนา เปนโรคทีม่ีมานาน
แลว ไมใชเช้ือใหม โรคนี้พบไมบอย แตมีความรุนแรงมาก 
ผูปวยมีโอกาสเสียชวีติหรอืเกิดภาวะทุพพลภาพจากโรคตาม
มาไดสูงหากไมไดรับการรักษาที่เหมาะสมอยางทันทวงที 

Necrotizing fasciitis, or the esh-eating disease, has 
been around for a long time, and is not a new disease. 
Although it is considered a rare disease, it is extremely 
severe and has proven to be fatal. Patients with the disease 
have a higher chance of death or subsequent disability if 

not given proper treatment. 
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HAVE A FUN SUMMER IN 

KHON KAEN

ซัมเมอรนี้
มวนอีหลีที่ขอนแกน

Cool off from the summer heat, have some great Isaan food, and 
get ready for a fun travelling experience at Dok Khun Siang Khaen!

Khon Kaen, say what? If you’re asking what there is to do and 
see in a city like Khon Kaen, the economic center of Thailand’s 
Northeastern region, then 

Let us just say that there is everything you need here when it comes to travel and 
sightseeing, from museums to cultural centers, temples, shopping districts, street art, 
and even breathtakingly beautiful natural sights. Not only that, but this area was once 
also the home to dinosaurs, as well as the setting for large-scale projects such as the 
light rail construction project, and the Nam Phong Replacement Project - a project that 
serves to replace the existing power plants in Nam Phong district by the Electricity 
Generating Authority of Thailand, which is nearing its expiry date. In a way, these 
projects are a push that will surely change Khon Kaen’s image within the Northeast, 
and make it stand out amongst the rest of its neighbouring cities.

ฮอน ๆ อยากชวนเธอมานุงซิ่นคลายรอน กิน
อาหารอีสานสุดแซบ แลวเที่ยวกันใหมวนคัก ๆ ใน
เมืองดอกคูนเสียงแคนเดอคาา...
อหียงัวะขอนแกน? ถามวาเมอืงศนูยกลางเศรษฐกจิ
ภาคอีสานอยางขอนแกนมีอะไรท่ีนาเที่ยว 

บอกเลยวาท่ีนี่ครบเครื่องเรื่องเที่ยวจริง ๆ ทั้งพิพิธภัณฑ 
ศนูยวฒันธรรม วดัวาอาราม แหลงชอปปง สตรทีอารต เติมเตม็
ดวยธรรมชาติสวยงาม และยังเคยเปนบานพ่ีใหญไดโนเสาร อกี
ทั้งโปรเจกตยักษอยางโครงการกอสรางรถไฟฟารางเบา และ
โครงการโรงไฟฟาน้ําพองทดแทน เพ่ือทดแทนโรงไฟฟาเดิมที่
กาํลังจะหมดอายุลง ทีอ่าํเภอน้ําพองของการไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย ก็กําลังเริ่มสราง ในอนาคตคงพลิกโฉมหนา
ขอนแกนใหกาวลํ้าใครในแดนอีสานแนนอน
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ขอนแกนในวันดอกไมบาน
ขอนแกนในชวงซัมเมอรดูสดใส มีชีวิตชีวามาก ๆ เพราะเปนฤดูกาลที่ตน

ชัยพฤกษหรือตนคูณ ตนไมประจําจังหวัดกําลังออกดอกบานสะพร่ังเหลือง
อรามทั่วเมือง เยอะสุดอยู ที่ถนนกัลปพฤกษและถนนมะลิวัลย แถว ๆ 
มหาวิทยาลัยขอนแกน (มข.) ขณะท่ีตนไมประจํามหาวิทยาลัยอยางตน
กัลปพฤกษก็ไมยอมนอยหนา ผลิดอกสีชมพูหวานบานแขงกับดอกคูน บาง
คนเรียกซากุระแหงขอนแกน โอกาสสวย ๆ ในหนึ่งปมีครั้งแบบนี้ สายเซลฟ
พลาดไดไง!

 
ขาเลาะเบิ่งเมือง

ที่พักของเราอยูใกล ๆ บึงแกนนคร สวนสาธารณะประจําเมืองที่มี
ไดโนเสารตัวโตเปนแลนดมารก มีสะพานโคงทอดยาวขามบึงทั้งสองฝง โดย
มีฉากหลังเปนพระมหาธาตุแกนนคร เปนมุมมหาชนที่ใคร ๆ มาถายรูปกัน

เก็บสัมภาระเรียบรอยก็พรอมสวมบทเปนผู สาวขาเลาะไปเบิ่งเมือง
ขอนแกนกนั เริม่จากไปไหวศาลหลักเมืองและไหวพระท่ีวดัพระธาตุหนองแวง 
วัดคูบานคูเมืองที่มีพระมหาธาตุแกนนครหรือพระธาตุเกาชั้นเปนจุดเดน  
จําลองแบบมาจากพระธาตุขามแกนในอําเภอน้ําพอง ภายในองคพระธาตุ
แตละชั้นก็นาสนใจ เชน ชั้นแรกเปนที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ สวน
อุรังคธาตุ(สวนอก) ชั้นสองเปนพิพิธภัณฑรวบรวมเครื่องใชของชาวอีสานใน
อดีต ชั้นสามและสี่เปนหอปริยัติธรรม ฯลฯ บานประตูและหนาตางไดสลัก
ภาพนิทานอีสานและนิทานชาดกไวดวย

วัดไชยศรีเปนวัดเกาแกอีกแหงที่เราประทับใจ ไดมาเดินดูฮูปแตมหรือ
งานจิตรกรรมฝาผนังอีสานที่ทรงคุณคาเขียนดวยสีฝุน ปรากฎอยูบนผนังสิม
หรือโบสถโดยรอบ เลาถึงนิทานพื้นบานสังขสินไชย นรกแปดขุม ทวารบาล 
สวนดานในสิมเลาเรื่องพุทธประวัติ แตหามผูหญิงเขาชมนะจะ!

พอแดดบายออนแรง ไดเวลาขาเลาะไปชมิ ชอป แชะ ทีน่ีม่สีตรทีอารตเท ๆ  
อยูหลายแหง เชนที่ถนนเฉลิมพระเกียรติและซอยหนาเมือง 19 ถือเปน
สตรีทอารตรุนแรก ๆ  ที่สรางสีสันใหขอนแกน ตลอดผนังยาวรวม ๆ  800 เมตร 
รับรองวาไดเกกทากันไมทันเลยทีเดียว จากนั้นไปเดินเลนกันตอที่ The 
Columbo Craft Village ตลาดตนตาล รวมถึงเปดทาย มข. มีงานแฮนดเมด
เก ๆ  นาชอป หรือจะไปหาของกินอรอย ๆ ที่ถนนคนเดินขอนแกนก็ยังไหว

KHON KAEN WHEN THE FLOWERS BLOOM
Khon Kaen during the summer is bright and full of life, as this 

is the season where the Chaiyapruek or Ton Koon trees — the 
province’s signature trees — are in full bloom throughout the city. 
The most can be found on Kalapapruek Road and Maliwan Road, 
both of which are located near Khon Kaen University. Even in the 
university grounds, the university’s signature Kalapruek trees are 
no less impressive than the Ton Koons, blooming beautiful pink 
owers that many refer to as the Sakura blossoms of Khon Kaen. 
At a time like this, which only comes by once a year, how could 
you miss such a great sele opportunity?

EXPLORE THE CITY
Our accommodation is located very near the Kaen Nakhorn 

swamp — the city’s key public park, characterised by a landmark 
of big dinosaurs. A curved bridge stretches across the swamp 
on both sides, and in the background you can see the Phra 
Mahathat Kaen Nakhon Buddha — a popular public corner where 
people often stop to take pictures.

After putting away our luggages, we were ready to take on 
the role of young adventurers out to explore Khon Kaen. Our 
journey began with a quick trip to the City Pillar Shrine, where we 
paid our respects to the Phra That Nong Waeng Temple. An iconic 
temple, the highlight here is the Phra Mahathat Kaen Nakhon, 
referring to ‘The Great Buddha’s Relics’, otherwise known as ‘The 
Nine Story Stupa Located in Wat Nong Waeng’. Inside the Great 
Buddha’s Relics temple, there are nine stories, each of which 
comes with its own fascinating purpose and tale. On the rst level 
are crystal houses for the relics of Lord Buddha. On the second 
level — often thought of as the “chest” — there is a museum 
which contains ancient appliances and belongings used by the 
Northeastern people in the past. The third and fourth oors contain 
Buddhist scriptures, with Isaan tales and fables engraved upon 
the doors and windows.

Another impressive temple is the Chaisri Temple. We walked 
over to visit the Northeastern wall murals that are created using 
powdered paints upon walls surrounding an Isaan church, 
referred to as a ‘sim’. The murals tell the tale of Sangkhachai 
Satan the Eight Elders. On the sim’s inner walls, there are 
additional murals that showcase the history of the Lord Buddha. 
Take note though — women are prohibited from entering!

Come afternoon, when the sun’s rays begin to fade, it’s time 
to taste, shop, and snap. There are lots of areas where you’ll nd 
cool street art, such as Chalerm Prakiat Road and Soi Na Mueang 
19 — these are considered the rst instances of street art in Khon 
Kaen that added a burst of colour to the city. With art work covering 
800 metres of wall space, you’re guaranteed to have lots of 
opportunities to pose for that cool social media shot. After that, 
we moved on to strolling at The Columbo Craft Village, Ton Tan 
Market, and even at Khon Kaen University where there’s a chic 
market for handcrafted goods that are pretty enticing to the 
shopper’s eye. If you’re looking for delicious food, another great 
option is the Khon kaen Walking Street which you can also visit 
afterwards.
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เยี่ยมบานไดโนเสารภูเวียง
วันรุงขึ้นเราไปยอนเวลาสูดินแดนสัตวโลกลานปที่ศูนยวิจัยและพิพิธภัณฑ

ไดโนเสารภูเวียง ในอําเภอเวียงเกา ถึงแมวันนี้ไมมีไดโนเสารตัวเปน ๆ ให
กรีด๊ดด...แตเรายังแอบต่ืนเตนและภูมใิจทีเ่มอืงไทยเคยเปนบานไดโนเสารมากอน 
โดยมีการขุดคนพบฟอสซิลไดโนเสารกินพืชชิ้นแรกของไทยในป พ.ศ. 2519 
ซึ่งไดรับพระราชานุญาตใหอัญเชิญ พระนามาภิไธยของสมเด็จพระกนิษฐา
ธิราชเจากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มาเปนชื่อคือ ภูเวียงโกซอรัส 
สิรินธรเน กอนจัดตั้งเปนศูนยศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑไดโนเสารภูเวียง อยูใน
เขตอุทยานแหงชาติภูเวียง 

ในพิพิธภัณฑเราไดความรู เกี่ยวกับการกําเนิดโลก การสูญพันธุ ของ
ไดโนเสาร มีซากฟอสซิลจําลองขนาดเทาตัวจริงและชิ้นสวนกระดูกตาง ๆ  ที่คน
พบในขอนแกน ไดแก สยามโมไทรันนัสอิสานเอนซิส สยามโมซอรัส สุธีธรนี 
และกินรีไมมัส รวมถึงมหีุนยนตไดโนเสารขยับไดดวยนะ นอกจากน้ีพืน้ทีร่อบ ๆ  
ยังมีรูปปนไดโนเสารพันธุตาง ๆ ใหเราถายรูปเปนที่ระลึกดวย (พิพิธภัณฑให
เขาชมทุกวันอังคาร-อาทิตย ตั้งแต 09.00-17.00 น. โทร. 043-438-204)

VISIT THE PHU WIANG 
DINOSAUR HOUSE

The next day, we travelled back in time a little, to 
the million-year old land that is now the Phu Wiang 
Dinosaur Research and Museum, located in Wiang Kao 
district. Although there are no longer any living dinosaurs 
for us to gush over, we’re still secretly quite excited and 
proud to know that Thailand used to be home to the 
dinosaurs. In fact, the rst herbivorous dinosaur was 
excavated in Thailand back in 1976. In lieu of the 
occasion, HIs Majesty the Late King had given royal 
permission to name the department after Her Royal 
Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn, leading it 
to be called Phu Wiang Kosoras Sirindhorn before it 
was established as the Phu Wiang Dinosaur Study and 
Research Center in Phu Wiang National Park.

In the museum, we learned a lot of fascinating things 
about the origin of the world, and how dinosaurs came 
to be extinct. Here you’ll nd life-sized replicas of fossils, 
along with various bone fragments found in Khon Kaen 
— including those of the Siamotyrannus, the 
Siamosaurus, and the Kinnareemimus. There are even 
moving dinosaur robots, along with statues of various 
dinosaur species for you to take photos with as a little 
holiday souvenir. (The museum is open to public visits 
every Tuesday - Sunday, from 09.00 am.- 05.00 pm. 
Fore more information, call 043-438-204.
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กินแซบอยูดีวิถีลูกอีสาน
หลังจากนัน้ลอหมนุพาเรามายงัอาํเภอหนองเรอื เพือ่มาเรยีนรู

ชวีติแบบลกูอสีานแทจากคนหนุมสาวคนืถิน่ที ่“มกีนิฟารม” ฟารม
สเตยทีอ่บอุน เรยีบงาย เปดใหทกุคนไดมาลองสัมผสัประสบการณ
การใชชีวิตอยูกับธรรมชาติ มานอนมุงสักคืนสองคืน แลวทดลอง
เปนเกษตรกร ปลูกผัก ดํานา หรือแคแวะมาชมสวน จิบชา กินมื้อ
กลางวนัแบบบาน ๆ ไกยางกับตาํบกัหงุสดุแซบ สลดัผกัออรแกนคิ
สด ๆ หรือจะรวมเวิรกชอปทําอาหารและงานจักสานก็สนุกนะ

อีกแหลงเรียนรูเกษตรอินทรียของคนหนุมสาวคืนถ่ินอยูที่ 
“วนพรรณ ออรแกนิค การเดน” เจาของไดนําประสบการณจาก
เมืองใหญกลับมาพัฒนาบานเกิด จนสามารถเปดเปนธนาคาร
ตนไมและขายคารบอนเครดิตไดจริง ที่นี่ยังมีกิจกรรมสาธิตการ
ทําถานไรควัน ทํานํ้ายาลางจาน สบู แชมพูจากวัตถุดิบธรรมชาติ
ดวย การไดมาเยีย่มชมท้ังสองฟารมเปนการพิสูจนวาชีวติลูกอสีาน
ที่กินแซบอยูดีตามวิถีสมถะก็มีความสุขไมแพใคร (อยากเยี่ยมชม
มีกินฟารม ติดตอโทร. 061-695-9926 และวนพรรณ ออรแกนิค 
การเดน โทร. 061-940-9994)

EAT SPICY AND LIVE WELL, THE ISAAN WAY
After that, we made our way to Nong Ruea District, to learn about life as a true Northeastern 

child, from original Isaan locals who moved to the big city and later returned home at “Mee 
Kin Farm”. A farm-stay experience is warm, simple, and open for everyone looking to try 
living with nature — drop by and book a mosquito-netted bed for a night or two. Here, you’ll 
get the chance to try your hand at farming, growing vegetables and growing rice. You could 
even just visit the garden to sip tea, enjoy a local home-made lunch of grilled chicken and 
fresh, organic spicy salad, or join workshops for cooking and basketry.

If organic farming has your interest, another place to learn the farming practices from 
young people who’ve returned home, is the Wanaphan Organic Garden. The owner had 
brought back experiences gained from the big city, in order to develop things back at home 
— to the point where a tree bank has been achieved, selling carbon credits. Here, there are 
various activities, including demonstrations of creating smokeless charcoal, as well as making 
dishwashing liquid and shampoo using natural ingredients. A visit to both farms shows the 
happy lives of locals living in the Northeastern region — a testament that their way of life, 
surrounded by delicious food, is no less joyful than anywhere else. (To visit Mee Kin Farm, 
call 061-695-9926. To visit Wanaphan Organic Garden, call 061-940-9994).
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เยี่ยมบานไดโนเสารภูเวียง
วันรุงขึ้นเราไปยอนเวลาสูดินแดนสัตวโลกลานปที่ศูนยวิจัยและพิพิธภัณฑ

ไดโนเสารภูเวียง ในอําเภอเวียงเกา ถึงแมวันนี้ไมมีไดโนเสารตัวเปน ๆ ให
กรีด๊ดด...แตเรายังแอบต่ืนเตนและภูมใิจทีเ่มอืงไทยเคยเปนบานไดโนเสารมากอน 
โดยมีการขุดคนพบฟอสซิลไดโนเสารกินพืชชิ้นแรกของไทยในป พ.ศ. 2519 
ซึ่งไดรับพระราชานุญาตใหอัญเชิญ พระนามาภิไธยของสมเด็จพระกนิษฐา
ธิราชเจากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มาเปนชื่อคือ ภูเวียงโกซอรัส 
สิรินธรเน กอนจัดตั้งเปนศูนยศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑไดโนเสารภูเวียง อยูใน
เขตอุทยานแหงชาติภูเวียง 

ในพิพิธภัณฑเราไดความรู เกี่ยวกับการกําเนิดโลก การสูญพันธุ ของ
ไดโนเสาร มีซากฟอสซิลจําลองขนาดเทาตัวจริงและชิ้นสวนกระดูกตาง ๆ  ที่คน
พบในขอนแกน ไดแก สยามโมไทรันนัสอิสานเอนซิส สยามโมซอรัส สุธีธรนี 
และกินรีไมมัส รวมถึงมหีุนยนตไดโนเสารขยับไดดวยนะ นอกจากน้ีพืน้ทีร่อบ ๆ  
ยังมีรูปปนไดโนเสารพันธุตาง ๆ ใหเราถายรูปเปนที่ระลึกดวย (พิพิธภัณฑให
เขาชมทุกวันอังคาร-อาทิตย ตั้งแต 09.00-17.00 น. โทร. 043-438-204)

VISIT THE PHU WIANG 
DINOSAUR HOUSE

The next day, we travelled back in time a little, to 
the million-year old land that is now the Phu Wiang 
Dinosaur Research and Museum, located in Wiang Kao 
district. Although there are no longer any living dinosaurs 
for us to gush over, we’re still secretly quite excited and 
proud to know that Thailand used to be home to the 
dinosaurs. In fact, the rst herbivorous dinosaur was 
excavated in Thailand back in 1976. In lieu of the 
occasion, HIs Majesty the Late King had given royal 
permission to name the department after Her Royal 
Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn, leading it 
to be called Phu Wiang Kosoras Sirindhorn before it 
was established as the Phu Wiang Dinosaur Study and 
Research Center in Phu Wiang National Park.

In the museum, we learned a lot of fascinating things 
about the origin of the world, and how dinosaurs came 
to be extinct. Here you’ll nd life-sized replicas of fossils, 
along with various bone fragments found in Khon Kaen 
— including those of the Siamotyrannus, the 
Siamosaurus, and the Kinnareemimus. There are even 
moving dinosaur robots, along with statues of various 
dinosaur species for you to take photos with as a little 
holiday souvenir. (The museum is open to public visits 
every Tuesday - Sunday, from 09.00 am.- 05.00 pm. 
Fore more information, call 043-438-204.
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กินแซบอยูดีวิถีลูกอีสาน
หลงัจากนัน้ลอหมนุพาเรามายงัอาํเภอหนองเรอื เพ่ือมาเรยีนรู

ชวีติแบบลกูอีสานแทจากคนหนุมสาวคนืถิน่ที ่“มกีนิฟารม” ฟารม
สเตยทีอ่บอุน เรยีบงาย เปดใหทกุคนไดมาลองสัมผสัประสบการณ
การใชชีวิตอยูกับธรรมชาติ มานอนมุงสักคืนสองคืน แลวทดลอง
เปนเกษตรกร ปลูกผัก ดํานา หรือแคแวะมาชมสวน จิบชา กินมื้อ
กลางวนัแบบบาน ๆ ไกยางกับตาํบักหงุสดุแซบ สลัดผกัออรแกนิค
สด ๆ หรือจะรวมเวิรกชอปทําอาหารและงานจักสานก็สนุกนะ

อีกแหลงเรียนรู เกษตรอินทรียของคนหนุมสาวคืนถ่ินอยูที่ 
“วนพรรณ ออรแกนิค การเดน” เจาของไดนําประสบการณจาก
เมืองใหญกลับมาพัฒนาบานเกิด จนสามารถเปดเปนธนาคาร
ตนไมและขายคารบอนเครดิตไดจริง ที่นี่ยังมีกิจกรรมสาธิตการ
ทําถานไรควัน ทํานํ้ายาลางจาน สบู แชมพูจากวัตถุดิบธรรมชาติ
ดวย การไดมาเย่ียมชมทัง้สองฟารมเปนการพิสจูนวาชีวติลูกอสีาน
ที่กินแซบอยูดีตามวิถีสมถะก็มีความสุขไมแพใคร (อยากเยี่ยมชม
มีกินฟารม ติดตอโทร. 061-695-9926 และวนพรรณ ออรแกนิค 
การเดน โทร. 061-940-9994)

EAT SPICY AND LIVE WELL, THE ISAAN WAY
After that, we made our way to Nong Ruea District, to learn about life as a true Northeastern 

child, from original Isaan locals who moved to the big city and later returned home at “Mee 
Kin Farm”. A farm-stay experience is warm, simple, and open for everyone looking to try 
living with nature — drop by and book a mosquito-netted bed for a night or two. Here, you’ll 
get the chance to try your hand at farming, growing vegetables and growing rice. You could 
even just visit the garden to sip tea, enjoy a local home-made lunch of grilled chicken and 
fresh, organic spicy salad, or join workshops for cooking and basketry.

If organic farming has your interest, another place to learn the farming practices from 
young people who’ve returned home, is the Wanaphan Organic Garden. The owner had 
brought back experiences gained from the big city, in order to develop things back at home 
— to the point where a tree bank has been achieved, selling carbon credits. Here, there are 
various activities, including demonstrations of creating smokeless charcoal, as well as making 
dishwashing liquid and shampoo using natural ingredients. A visit to both farms shows the 
happy lives of locals living in the Northeastern region — a testament that their way of life, 
surrounded by delicious food, is no less joyful than anywhere else. (To visit Mee Kin Farm, 
call 061-695-9926. To visit Wanaphan Organic Garden, call 061-940-9994).
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ไปนํ้าพองนํากันบ
วันสุดทายเราไปเที่ยวตามรอยประวัติศาสตรในอําเภอนํ้าพองที่มี

โบราณสาํคัญถึง 2 แหง คอื พระธาตขุามแกน ปชูนยีสถานซึง่เปนทีม่าของ
ชือ่เมอืงขอนแกน สนันษิฐานวาสรางขึน้เมือ่ตนพทุธศตวรรษที ่25 โดยสราง
ครอบตอมะขามใหญที่ตายแลว แตจู ๆ กลับมีใบงอกงามเกิดใหม พรอม
กับบรรจุพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจาเอาไว ดานทิศตะวันออกของ
องคพระธาตุ มสีมิโบราณเปนสถาปตยกรรมแบบลานชาง บนผนังบรเิวณ
ประตูสิมมีภาพวาดฝมือชาวบาน รูปตํารวจถือปนยาวเปนทวารบาลท่ีดู
แปลกจากที่อื่น ๆ ดวย

    จากนั้นเราไปชมกูประภาชัยหรือกูบานนาคํานอย เปนอโรคยาศาล
สรางดวยศิลาแลงในสมัยพระเจาชัยวรมันที่ 7 แหงอาณาจักรเขมร ราว
พุทธศตวรรษท่ี 18 นอกกําแพงมีบารายหรือสระน้ําศักดิ์สิทธ์ิที่เคยใชใน
พระราชพิธีสําคัญอยูหลายครั้ง

 
ใครใจกลายกมือขึ้น!

ขอแนะนาํอีกจุดเชก็อินทีบ่านโคกสงา อยูไมไกลจากพระธาตุขามแกน 
เรียกกันติดปากวาหมูบานงูจงอาง ไปชมการแสดงละครงู การชกมวย
ระหวางคนกบังจูงอาง ถอืเปนสถานท่ีเทีย่วท่ีหายากในเมืองไทย รบัรองวา
อึ้ง ทึ่ง เสียวแน ๆ

LET’S GO TO NAM PHONG
On the last day, we followed the history of Nam Phong 

district, which is landmarked by two important ancient places, 
namely the Phra That Kham Kaen. This sanctuary is actually 
where the name Khon Kaen originated. It’s assumed that it 
was built in the beginning of the 25th century around a large 
tamarind tree that had died, but miraculously sprouted a new 
leaf. In the sanctuary, you’ll nd teachings of the Lord Buddha. 
On the eastern side of the Phra That is an Isaan-style church, 
where you can see hints of ancient Lan Chang architecture. 
On the wall near the Isaan church’s door is a painting made 
by the villagers — an image of police ofcers armed with ries, 
which marks a strange approach to depicting guardians that 
you won’t quite nd anywhere else.

Afterwards, we paid a visit to Wat Ku Prapachai, also 
referred to as Ku Ban Na Kham Noi. Housing some of the 
most well-preserved Khmer ruins, Ku Prapachai was built 
using laterite stone during the reign of Khmer King Jayavarman 
VII back in the 18th century. Outside the walls is a restored 
sacred pool that has been used in important ceremonies on 
multiple occasions.

DARING ONES RAISE YOUR HANDS!
Let us recommend another check-in point at Ban Khok 

Sa-Nga, not far away from the Phra That Kham Kaen. Known 
as the King Cobra village, here you can enjoy thrilling 
entertainment, such as a snake boxing show between a man 
and a king cobra. Considered a truly rare tourist attraction in 
Thailand, we guarantee you’ll be blown away.
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ขอนแกนถอืเปนศนูยกลางทางเศรษฐกจิของภาคอสีาน จงึตองการพลงังาน
ไฟฟาในการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจ รวมถึงพัฒนาคุณภาพชีวิต สราง
อาชีพ และรายไดใหแกชุมชน ซึ่งที่ผานมาโรงไฟฟานํ้าพอง ชุดที่ 1-2 คือแหลง
พลังงานสําคัญที่ผลิตกระแสไฟฟาสงไปทั่วภาคอีสานมายาวนานกวา 30 ปแลว

อยางไรก็ตาม ตามแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาของประเทศ พ.ศ.2561-
2580 (PDP2018) โรงไฟฟานํ้าพอง ชุดที่ 1-2 จะถูกปลดออกจากระบบในป 
2568 กฟผ. จึงเตรียมกอสรางโครงการโรงไฟฟาน้ําพองทดแทนโรงไฟฟา
นํ้าพอง ชุดที่ 1-2 –เสริมตอพลังงานไฟฟาในภาคอีสานใหตอเนื่อง โดยเปนโรง
ไฟฟาพลงัความรอนรวม (Combined Cycle) ทีใ่ชกาซธรรมชาตเิปนเชือ้เพลงิ
หลกั และน้ํามนัดเีซลเปนเชือ้เพลิงสํารอง พรอมนําเทคโนโลยีใหมทีม่ปีระสิทธภิาพ
สูงมาผลิตไฟฟาใหมีอัตราการใชเชื้อเพลิงนอยลง ไดพลังงานไฟฟามากขึ้น และ
ปลอยมลสารลดลงดวย โดยมีกําหนดจายไฟเขาระบบในป 2568

UNDERSTAND 
NAMPHONG POWER PLANT REPLACEMENT

Khon Kaen is considered the economic center of the 
Northeastern region — because of this, electricity is required in 
order to help develop and drive the economy forwards. This will 
then lead to results, such as improved quality of life and the 
generation of careers and income for the community. Over the past, 
the Nam Phong Power Plant Block 1-2 has been an important energy 
source, generating electricity for the whole Isaan region for over 30 
years.

Long-standing reliability aside, according to Thailand’s Power 
Development Plan for 2018-2037 (PDP2018), the Nam Phong Power 
Plant Block 1-2 will be discharged from the system in 2025. EGAT 
is making preparations to build a new Nam Phong Power Plant that 
will replace the current set, in order to strengthen the energy source 
and provide continuous electrical supply for the Northeastern region. 
This new power plant will come in the form of a combined cycle 
power plant — utilising natural gas as its primary fuel, and diesel 
as a reserve. Through these new developments, new technology 
will be introduced for increased efciency, in order to genarate 
electricity with a lower fuel consumption rate, while also reducing 
emissions. This new power plant is currently scheduled for 
commercial operation in 2025.

มารูจัก
โรงไฟฟานํ้าพองทดแทน
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