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Technology is changing rapidly and becoming more and more effective to meet a 
variety of needs at a lower cost.

Today, it can be said that no business has not benefited from or been affected by 
technology.

These changes present both risks and opportunities, depending on your perspectives.
The Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) is aware all the time that 

changes have occurred in the energy sector, leading to the study and search for suitable 
technology to enhance efficiency at every working process to cope with the emerging 
changes.

However, that may not be enough. We must understand that the digital technology is 
not the only main factor in the transformation.

Therefore, EGAT looks at the business model that does not need to be attached to 
what has been done before.

 We are moving forward to the next level of adjustment and turning to a new role that 
is determined by the world trend.

Our ultimate goal is to earn the trust of being a leader in bringing security and 
sustainability to the nation and people. 

EDITOR’S NOTE
เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงเร็ว และนับวันก็จะมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น สามารถตอบโจทย์ท่ีหลากหลายด้วยต้นทุนที่ถูกลง ทุกวันน้ี 

อาจเรียกได้ว่าไม่มีธุรกิจใดที่จะไม่ได้รับประโยชน์และผลกระทบจากเทคโนโลยี หรือจะมองว่าสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงนี้ มีท้ัง 
ความเสี่ยงและโอกาส ขึ้นอยู่กับว่าเรามองเห็นด้านไหน

ส�าหรับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้ตระหนักอยู่ตลอดเวลาถึงความเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นกับภาคธุรกิจพลังงาน 
ท�าให้ในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา ได้มีการศึกษาและค้นหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเข้ามาใช้ เพ่ือปรับประสิทธิภาพกระบวนการท�างานใน 
ทุกส่วนให้สามารถรองรับกับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน แต่น่ันอาจไม่เพียงพอ ต้องเข้าใจว่า Digital Technology ไม่ใช่ปัจจัยหลัก 
เพียงอย่างเดียวของการปรับเปลี่ยน หรือ Transformation กฟผ. จึงมองเรื่องของการปรับรูปแบบธุรกิจท่ีไม่จ�าเป็นต้องยึดติดกับสิ่งท่ี 
เคยท�ามา  ซึ่งเราก�าลังเดินหน้าต่อไปอีกขั้นของการปรับเปลี่ยนเพื่อพลิกตัวไปสู่บทบาทใหม่ที่มีเทรนด์โลกเป็นตัวก�าหนด โดยมีเป้าหมาย 
ในท้ายสุดคือ การได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้น�าความมั่นคงและยั่งยืนมาสู่ประเทศชาติและประชาชน  
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระมหากรุณาธิคุณต่อการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย หรอื กฟผ. สบืเน่ืองมาตลอด  โดยได้เสดจ็พระราชด�าเนนิทอดพระเนตรกิจการ
ของ กฟผ. ด้วยความสนพระราชหฤทัยต้ังแต่เมื่อครั้งยังทรงด�ารงพระราชอิสริยยศเป็น
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหา
วชิราลงกรณ ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทั้งที่เป็นการเสด็จพระราชด�าเนินส่วนพระองค์ และ
เสดจ็พระราชด�าเนนิแทนพระองค์พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิลอดลุย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเดจ็พระนางเจ้าสริกิิติพ์ระบรมราชนินีาถ พระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง ไปในพิธีเปิดการด�าเนินกิจการ เปิดสถานที่ หรือกิจกรรมอันเก่ียวข้องที่ 
กฟผ. จัดข้ึน รอยพระบาทที่เสด็จยาตราในแต่ละคราน้ัน ยังคงจารึกในหัวใจอันปลื้มปีติ
ของชาว กฟผ. อยู่อย่างไม่รู้ลืม ดังจะขอยกเมื่อครั้งเสด็จพระราชด�าเนินไปทอดพระเนตร
กิจการโรงจักรพระนครเหนือ หรือโรงไฟฟ้าพระนครเหนือในปัจจุบัน เพ่ือน้อมส�านึกใน 
พระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์ผู้เป็นดั่งประทีปทองส่องทางพลังงานไทยสืบไป

รอยพระบาทยาตราจารึก...

ในดวงใจของชาว กฟผ.
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โดยเมือ่วนัที ่4 สงิหาคม พุทธศกัราช 2512 พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว เมือ่ครัง้ยังทรง
ด�ารงพระราชอสิรยิยศเป็นสมเดจ็พระเจ้าลกูยาเธอ เจ้าฟ้าวชริาลงกรณ เสดจ็พระราชด�าเนิน
ไปทอดพระเนตรกิจการโรงจักรพระนครเหนือ (ชื่อเรียกในขณะน้ัน) จังหวัดนนทบุรี โดยม ี
นายเกษม จาติกวณิช ผู้ว่าการ กฟผ. ในสมัยน้ันและนาวาอากาศตรี ก�าธน สินธวานนท์  
ผู้ช่วยผู้ว่าการปฏิบัติการ (ยศและต�าแหน่งในขณะนั้น) เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ

โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมท่ีทันสมัยท่ีสุดแห่งแรกของ
ประเทศไทย ตั้งอยู่ที่ 53 หมู่ 2 ต�าบลบางกรวย อ�าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โดยติดอยู่
กับ กฟผ. ส�านักงานใหญ่ มีพื้นที่ประมาณ 112 ไร่ ประกอบด้วย อาคารผลิตกระแสไฟฟ้า 
อาคารสถานไีฟฟ้าแรงสงู อาคารผลติน�า้ใช้ในโรงไฟฟ้าและหอหล่อเย็น ส่วนพ้ืนท่ีอกีจ�านวน 
34 ไร่ เป็นพ้ืนที่สีเขียว โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ เปรียบเสมือน “โรงครู” ถือเป็นจุดเริ่มต้น 
ของการพัฒนาระบบไฟฟ้าสมัยใหม่ของประเทศไทย  

THE ROYAL VISIT THAT REMAINS 
IN THE HEARTS 
OF EGAT PERSONNEL

His Majesty King Maha Vajiralongkorn has been graciously kind 
to the Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT).

He has consistently observed EGAT’s operations with great 
interest since he was the Crown Prince both on his personal journeys 
and on behalf of His Majesty King Bhumibol Adulyadej the Great and 
Her Majesty Queen Sirikit the Queen Mother for the opening 
ceremonies of establishments, operations and activities related to 
EGAT.

His visits remain in the hearts of EGAT staff.
One of his most memorable visits was a tr ip to the  

North Bangkok Power Plant on August 4, B.E. 2512 when he was  

Prince Vajiralongkorn.
EGAT Governor Kasem Chatikavanij and Squadron Leader 

Kamthon Sindhvanada, Assistant Governor - Operations, were on 
hand to welcome the Prince.

The North Bangkok Power Plant is the first and most modern 
combined cycle power plant in Thailand, located at 53 Moo 2,  
Bang Kruai District, Nonthaburi Province.

The power plant is situated next to the EGAT Headquarters and 
covers an area of about 112 rai, consisting of an electricity generating 
building, high voltage station, water production unit and cooling 
towers. The other area of 34 rai is set aside as a green area. 

The North Bangkok Power Plant is like the ‘master training school’ 
for the science of power generation and where development of 
modern electrical power system in Thailand began.  



O P E N  H O U S E

กฟผ. รับรางวัลชมเชย

องค์กรโปร่งใส จากส�านักงาน ป.ป.ช.

EGAT WINS INTEGRITY AWARD 
FROM NACC

The Electricity Generating Authority of Thailand 
(EGAT) has won an award from the Office of the 
National Anti-Corruption Commission (NACC) for 
transparency practice.

Mr. Suttichai Juprasertporn, EGAT Deputy 
Governor - Administration, received a trophy and 
certificate of honor for EGAT as being an organization 
with transparency from NACC Chairman, Police 
General Watcharapol Prasarnratchakit, and NACC 
Director, General Bunyawat Khruahong, at the 9th 

NACC Integrity Awards ceremony held on June 22, 
2020 at NACC Office, Nonthaburi Province.

EGAT had earlier received an NACC transparency 
award for the year 2013 and a consolation prize in 
2017.

The awards reflect EGAT’s management in 
accordance with the principles of good governance 
by striving for the operation with transparency and 
morality.

NACC Integrity Awards serve to honor morality, 
ethics, and integrity with an aim to raise transparency, 
to build morale, and to glorify organizations to become 
a good role model.

The awards are also designed to spur values 
among the management with good governance, 
professional ethics, and social responsibility.

A total of 27 agencies and organizations from the 
public and private sectors were named winners at the 
latest NACC awarding.

นายสุทธิชัย จูประเสริฐพร รอง 
ผู้ว่าการบริหาร เป็นผู้แทนการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  
เข้ารับโล่รางวัลและเกียรติบัตรชมเชย
องค์กรโปร่งใส ในพิธีมอบรางวลัองค์กร
โปร่งใส ครั้งท่ี 9 (NACC Integrity 
Awards) ของส�านกังานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่ง
ชาต ิ(ป.ป.ช.) จากพลต�ารวจเอก วัชรพล 
ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ 
ป.ป.ช. และ พลเอก บุณยวัจน์ เครอืหงส์ 
กรรมการ ป.ป.ช .  และประธาน
อนุกรรมการด�าเนินงานและพิจารณา
มอบรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 9  
เมื่อวันท่ี 22 มิถุนายน 2563 ณ โถง 
หน้าห้องนนทบุรี 1 อาคาร 4 ชั้น 2 
ส�านักงาน ป.ป.ช. จังหวัดนนทบุรี

นอกจากการได้รับรางวัลในครั้งน้ี
แล้ว ทีผ่่านมา กฟผ. ยังเคยได้รบัรางวัล
องค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 4 ประจ�าปี 2556 

รางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 7 
ประจ�าปี 2560 สะท้อนถึงการบริหาร
จดัการท่ีสอดคล้องกับหลกัธรรมาภิบาล  
โดยมุ่งมั่นในการด�าเนินงานด้วยความ
โปร่งใส มีคุณธรรม ซึง่เป็นรากฐานของ
การขับเคลื่อน กฟผ. 

ส�าหรับพิ ธีมอบรางวัลองค ์กร
โปร่งใส (NACC Integrity Awards) จดั
ขึ้นเพ่ือเชิดชูเกียรติยศแห่งคุณธรรม 
จริยธรรม และความซื่อตรง โดยมุ่งยก
ระดับความโปร่งใส สร้างขวัญก�าลังใจ 
และเชิดชูหน่วยงาน ให้เป็นแบบอย่าง
ที่ดี ตลอดจนเพื่อสร้างกระแสให้สังคม
เกิดค่านิยมส่งเสริมการบริหารจัดการ
ด้วยหลกัธรรมาภิบาล มจีรรยาบรรณใน
วิชาชพี และรบัผดิชอบต่อสงัคม โดยใน
ครั้งน้ีมีองค์กรและสถาบัน ท้ังภาครัฐ 
ภาครัฐวิสาหกิจ ภาคธุรกิจเอกชน และ
นิติบุคคล ผ่านการคัดเลือกและได้รับ
รางวัล จ�านวนทั้งสิ้น 27 หน่วยงาน
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EGAT KICKS OFF 
COVID-19 SAFETY CAMPAIGN FOR SCHOOLS

The Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) presented face masks, 
hand sanitizers, liquid soap, and pedal gel dispensers to schools nationwide.

EGAT and its regional units handed over the coronavirus prevention supplies 
on July 1, 2020 under the EGAT Care ‘Back to School’ Project.

More than 200,000 pupils and educational personnel of over 600 schools  
nationwide gain the access to the supplies, which help reduce the spread of Covid-19. 

In addition, EGAT organized activities to transform ‘sharing’ into ‘giving’ under 
the ‘Stop Covid Fast, Restart Faster’ theme. As part of a Facebook campaign, EGAT’s 
committed to changing posts that have been shared and tagged with friends into 
donations.  

The donations go towards supporting EGAT Care ‘Back to School’ Project in 
providing face masks, EGAT’s Nam Jai hand sanitizer, liquid soap made by local 
communities, and pedal sanitizer dispensers to schools around EGAT’s workplaces 
nationwide.

Every one share is converted into a 10-baht donation, and a friend tagging in 
the comments under the post transforms into five baht.

EGAT is ready to be a part of the campaign for Thais to adhere to the guidelines 
in taking care of themselves to prevent the resurgence of coronavirus.

EGAT stands by Thais to go through every crisis and is cooperating with all 
sectors in reviving Thailand from the Covid-19 pandemic.

กฟผ. ต้อนรับเปิดเทอม เริ่มโครงการ 

EGAT Care Back to School ปิดเสี่ยง COVID-19

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย (กฟผ.) ทั่วประเทศ ทั้งในส่วนของ
ส�านักงานใหญ่และภูมิภาค ร่วมกิจกรรมส่งมอบ
อุปกรณ์ในโครงการ EGAT Care Back to School  
ซึ่ง กฟผ. จัดโครงการน้ีขึ้นเพ่ือเตรียมความพร้อมใน
การป้องกัน ลดความเสี่ยง และหยุดการแพร่ระบาด
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ช่วงเปิด 
ภาคเรยีนการศึกษา โดยการส่งมอบหน้ากากอนามยั 
เจลอนามยั “น�า้ใจ” กฟผ. เสากดแอลกอฮอล์เจลแบบ
เท้าเหยียบ และสบู ่ เหลวจากผลิตภัณฑ์ชุมชน 
รอบพ้ืนที่ กฟผ. ให้กับนักเรียน และบุคลากรการ
ศึกษา จ�านวนมากกว่า 200,000 คน ในสถานศึกษา 
กว่า 600 แห่งทั่วประเทศ  

นอกจากน้ี กฟผ. ยังได้จัดกิจกรรมรวมพลัง
เปลี่ยนการ “แชร์” เป็นพลังแห่งการ “ให้” ในกิจกรรม 
“หยุดได้ไว เริม่ใหม่ได้เรว็ Challenge” เพียงแชร์โพสต์ 
และแท็กเพ่ือน ผ่าน Facebook Fanpage ของ กฟผ. 
เพ่ือเปลีย่นเป็นยอดบรจิาค สนับสนนุโครงการ EGAT 
Care Back to School ในการจัดหาหน้ากากอนามัย 
เจลอนามยั “น�า้ใจ” กฟผ. เสากดแอลกอฮอล์เจลแบบ
เท้าเหยียบ และสบูเ่หลว ให้กับโรงเรยีนโดยรอบพ้ืนที่ 
กฟผ. ทั่วประเทศ ทุก ๆ 1 แชร์ จะบริจาคให้ 10 บาท 
และหากแท็กเพ่ือนในคอมเมนต์ใต้โพสต์ กฟผ. จะ
บริจาคให้ 5 บาท ต่อการแท็กเพื่อน 1 คน

ท้ังน้ี กฟผ. พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ให้
คนไทยยดึแนวปฏิบตัใินการดแูลตนเองและส่วนรวม
เพ่ือไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดซ�้าอีก โดย กฟผ. ขอ 
เคียงข้างคนไทยทุกวิกฤตและพร้อมร่วมมือกับ 
ทุกภาคส่วนร่วมฟื้นฟูประเทศไทย จากสถานการณ์
แพร่ระบาด COVID-19 ไปด้วยกัน
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O P E N  H O U S E

กฟผ. ลงนามความร่วมมือ

ในการบูรณาการภารกิจ

ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้จัดพิธีลงนามบันทึก 
ข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง กฟผ. และ องค์การบริหารจัดการก๊าซ 
เรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริม และ 
บูรณาการภารกิจด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในภาคการผลิตไฟฟ้าและการใช้พลังงาน  
อีกทั้งเพ่ือพัฒนาและขับเคล่ือนประเทศสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต�่าและ 
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมี นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการ กฟผ. และ 
นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู ้อ�านวยการ อบก. ร่วมลงนามเมื่อวันท่ี  
24 มิถุนายน 2563  ณ ห้องกิจกรรม ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ส�านักงานกลาง 
อ�าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

กฟผ. และ อบก. ได้ตกลงร่วมกันในการประสานความร่วมมือโดย 
มุ่งหมายให้เกิดการพัฒนาที่เก่ียวข้องกับการสนับสนุนและส่งเสริมการลด
ก๊าซเรอืนกระจกภายใต้นโยบายด้านการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศของ
ประเทศไทย โดยเฉพาะการด�าเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกท่ีสามารถ
สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย 
ภายใต้มาตรการภาคพลงังาน หรอืการด�าเนินงานอืน่ใดภายใต้นโยบายและ
เจตจ�านงด้านการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศของประเทศไทยในอนาคต 
รวมท้ังการด�าเนนิการด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม อนัน�า
ไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

EGAT SIGNS COOPERATION PACT 
ON CLIMATE CHANGE MISSION

The Electricity Generating Authority of Thailand 
(EGAT) signed a memorandum of cooperation with the 
Thailand Greenhouse Gas Management Organization 
(TGO) to promote climate change mission, as well as 
social and environmental responsibility in the power 
generation and energy usage sectors, and to drive the 
country into a low-carbon and eco-friendly society.

EGAT Governor, Mr. Viboon Rerksirathai and TGO 
Director, Mr. Kiatichai Maitriwong concluded the 
agreement on June 24, 2020 at the EGAT Learning  
Center, Head quarters in Bang Kruai District, Nonthaburi 
Province.

EGAT and TGO are working to promote greenhouse 
gas reduction under the target set forth in Thailand’s 
climate change policy especially in the energy sector.
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กฟผ. จับมือ สวทช. 

และ 12 พันธมิตร 
เดินหน้าพัฒนาเขตพ้ืนที่

อุตสาหกรรม EECi 
นายพัฒนา แสงศรีโรจน์ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ เป็นผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 

แห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมลงนามในบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอื (MOU) แบบพหุภาคี
ออนไลน์ผ่านระบบ Webex กับ ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อ�านวยการส�านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และอีก 12 หน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐ
และเอกชน เมื่อวันท่ี 19 มิถุนายน 2563 เพ่ือสนับสนุนการยกระดับอุตสาหกรรมของ
ประเทศไทย ด้วย IDA Platform (Industrial IoT and Data Analytics Platform) ซึ่งจะ
มาช่วยปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีศักยภาพและแม่นย�ามากขึ้น รองรับการปรับตัว
ของผู ้ประกอบการหลังสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) และเพ่ือเข้าสู่การเป็นอุตสาหกรรม 4.0 ท่ีสามารถแข่งขันในเวทีโลกได้   
โดยมี ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย 
และนวัตกรรม (อว.) เป็นประธาน 

ส�าหรับการลงนาม MOU ในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจาก 13 หน่วยงาน แบ่งเป็น
หน่วยงานภาครัฐ จ�านวน 5 หน่วยงาน ได้แก่ ส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย (สอท.) ศนูย์เทคโนโลยีอเิลก็ทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาต ิ(NECTEC) 
และ กฟผ. นอกจากน้ียังมีหน่วยงานเอกชนที่เป็นผู้ผลิตเทคโนโลยีรายใหญ่ในวงการ
อุตสาหกรรม 4.0 ของโลก และบริษัทเอกชนไทย อีกจ�านวน 8 หน่วยงาน ร่วมท�างาน 
เพ่ือส่งมอบเทคโนโลยีที่เข้าถึงได้แก่ผู้ประกอบการ SME ไทย โดยแต่ละรายจะมีการ
สนับสนุนการทดลองใช้เทคโนโลยี อปุกรณ์ ผลติภณัฑ์ เพ่ือท�าการทดสอบการใช้งานจรงิ
ในโรงงานน�าร่อง มีการแบ่งปันองค์ความรู้เพ่ือวิจัยและพัฒนา รวมท้ังพัฒนาก�าลังคน
และบุคลากรด้านอุตสาหกรรม 4.0 เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างเป็นระบบ 

EGAT, NSTDA, AND 12 PARTNERS 
TEAM UP TO DRIVE 
EECI INDUSTRIAL DEVELOPMENT

The Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) has joined 
the National Science and Technology Development Agency (NSTDA) 
and 12 other government and private sector partners to lift Thai industries 
with the Industrial IoT and Data Analytics (IDA) Platform.

Mr. Patana Sangsriroujana, EGAT Deputy Governor-Strategy, signed 
the Memorandum of Understanding (MOU) for the cooperation through 
the Webex system with TSTDA Director, Dr. Narong Sirilertworakul and 
representatives of other parties involved on June 19, 2020 in the presence 
of Mr. Suwit Mesinree, Minister of Higher Education, Science, Research 
and Innovation (TISTR).

The IDA Platform will be instrumental in enhancing efficiency and 
precision in the production process to support the adaptation of 
entrepreneurs after the Covid-19 pandemic, the move into Industrial 4.0 

stage, and their being internationally competitive.
Signatories of the MOU from public sector include the Digital 

Economy Promotion Agency (DEPA), Department of Alternative Energy 
Development and Efficiency (DEDE), the Federation of Thai Industries 
(FTI), the National Electronics and Computer Technology Center 
(NECTEC), and EGAT.

There are also eight private entities which include major technology 
manufacturers in the Industry 4.0 circle and Thai companies taking part 
in this collaboration.

 The signatories will join forces to deliver technology that is accessible 
to Thai SME entrepreneurs.

 The signatories will support the trial of technology, equipment, and 
products in order to test the actual application in a pilot factory.

 There is knowledge sharing for research and development, as well 
as developing human resources and personnel in the Industry 4.0 
discipline to achieve sustainable development systematically.  
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If the traditional formula for success in business did 

not guarantee any sustainability for an organization in 

an era of a fast-moving world and changing markets, 

then the Electricity Generating Authority of Thailand 

(EGAT) must expedite transformation in order to 

overcome challenges and seize new opportunities.

Pursuing transformation and developing a new 

business model will be two key strategies for EGAT to 

create a structural change to propel a robust and 

sustainable business in the world of digital disruption.

หากสูตรส�าเร็จของการท�าธุรกิจแบบเดิม ไม่อาจ 

การันตีความยั่งยืนใด ๆ ให้กับองค์การในยุคที่โลก

หมุนเร็วและตลาดเปลี่ยนไป การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทย (กฟผ.) ต้องเร่งพลิกโฉม เพื่อฝ่าความ

ท้าทายไปคว้าโอกาสใหม่ให้ได้ ซ่ึงการทรานส์ฟอร์ม

องค์การ (EGAT Transformation) และปรบัโมเดล

ธรุกิจ (New Business Model) จะเป็นสองกลยทุธ์

ส�าคัญของ กฟผ. ในการสร้างปฐมบทใหม่ของการ

ปรับเปลี่ยนองค์การให้สามารถขับเคลื่อนได้อย่าง

แข็งแกร่งและยั่งยืนในโลกยุค Digital Disruption 

EGAT Transformation
มุ่งสู่ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานหมุนเวียนระดับภูมิภาค

EGAT’S TRANSFORMATION : 
MOVING TOWARDS BECOMING 

A REGIONAL RENEWABLE ENERGY EXPERT
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EGAT’S TRANSFORMATION : 
MOVING TOWARDS BECOMING 

A REGIONAL RENEWABLE ENERGY EXPERT

พลิกโฉม กฟผ. ต้องปรับเปลี่ยนทุกส่วน

นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการ กฟผ. เผยถึงการพลิกเกมการ
เดินหน้าขององค์การครั้งน้ีว่า “เทคโนโลยี” คือจุดเปลี่ยนส�าคัญที่
เข้ามามีอิทธิพลต่อการด�าเนินงานของแต่ละธุรกิจ ดังนั้น กฟผ. เอง
ก็ต้องปรับตัวให้เท่าทัน ซึ่งท่ีผ่านมาจะเห็นได้ว่ามีปัจจัยท่ีเข้ามา 
กระทบต่อองค์การท้ังทางด้านนโยบายและเทคโนโลย ีเช่น นโยบาย
การเปิดเสรีซื้อขายไฟฟ้า เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนที่มีต้นทุนที่
ถูกลง พฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไป รวมถึงสังคมให้
ความส�าคัญกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น กฟผ. จึงได้มีการวางแผน
ยุทธศาสตร์องค์การ (Strategic Planning) ท่ีมีการเปล่ียนแปลง
โครงสร้างองค์การ วิธีการท�างาน รวมถึงปรับเปลี่ยน Mindset ของ
ผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งน�าเทคโนโลยีมาใช้ในการท�างานให้มากขึ้น 
(Digital Transformation) แต่อย่างไรก็ตามเมือ่โลกหมนุเรว็ขึน้การ
ปรับเปลี่ยนในขณะที่ยังอยู่บน Business Model เดิม จึงไม่อาจ 
ตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมพลังงาน เพราะก�าลัง
มสีิง่ใหม่มาพังทลาย (Disruption) สิง่เก่า ดงันัน้ กฟผ. ต้องเดนิหน้า
เรือ่ง Transformation อย่างเป็นรปูธรรมเพ่ือปรบั Business Model 
ของ กฟผ. ให้สอดรับกับเทรนด์ที่จะมาในอนาคต

TRANSFORMATION: 
EVERY UNIT NEEDS A CHANGE

EGAT Governor Viboon Rerksirathai 
sa id  the game-changer  for  th is 
organization is all about technology.

He said, “Technology is a major 
turning point influencing the operations of 
every business and EGAT therefore 
needs to adjust accordingly.

“In the past, we saw factors affecting 
the organization in terms of policy and 
technology,  such as the electricity trading 
liberalization policy, renewable energy 
technology with lower costs, changes in 
consumer behavior and society which 
places greater importance on the 
environment.”

Those call for EGAT to lay down a 
strategy to change the organizational 
structure, working methods, personnel’s 
mindset, and the greater application of 
technology through digital transformation.

However, as the world evolves in a 
much greater pace, the transformation on 
the original business model may no longer 

provide a solution to the changing needs 
of the energy industry because the new 
wave of disruption is bringing about a 
collapse for conventional undertakings.

Hence, it is crucial that EGAT must 
move its transformation forward by tuning 
its business model to align with future 
trends.

For this transformation to happen, 
EGAT will have to modify every unit of the 
old business, which centers on the 
generation and transmission of electricity, 
and start a set of new businesses with 
improved internal work systems that 
support new roles.

This process requires participation of 
all personnel who need to change their 
perspective in the context of the electricity 
industry shifting, from the viewpoint of a 
power producer, or supply driven, to 
being determined by the consumers, or 
demand driven.

“We therefore have to think in a 
broader perspective that our customers 
out there are 70 million people.

We need to find their ‘pain points’ and 
offer solutions which solve their problems 
comprehensively,” the EGAT chief 
explained.

Clearly, this is not the way EGAT used 
to conduct its businesses.

“We are used to finishing planning     
in one go, specifying details clearly, 
analyzing the problems, being prepared 
to solve any problems which arise and 
mit igating r isks or avert ing them 
altogether.”

That is a norm for a state-run agency 
whose operations are engineering-related 
like EGAT.

That makes us stuck to the process 
and we tend to think that if the process is 
good, the results will be good accordingly.

But in the new context, the case will 
only work when customers see the same 
results as us.

For instance, it was OK in the past to 
ensure that there was no power blackout 
or failure. That is not the case in today’s 
world.

การ Transform ครั้งนี้ กฟผ. จะปรับเปลี่ยนทุกส่วน ตั้งแต่การ
ปรับเปลี่ยนกิจการเดิม ซึ่งก็คือการผลิตและส่งไฟฟ้า  มาสู่การเริ่ม
ธุรกิจใหม่  และปรับปรุงระบบงานภายในให้สนับสนุนบทบาทใหม่  
ซึง่ท้ังหมดนีท้กุคนในองค์การต้องเข้ามามส่ีวนร่วม ต้องปรบัมมุมอง
ใหม่ เพราะทศิทางอตุสาหกรรมไฟฟ้าก�าลงัเปลีย่นจากมมุมองของ
ผู้ผลิตไฟฟ้า (Supply Drive) ไปเป็นถูกก�าหนดโดยผู้ใช้ไฟฟ้า 
(Demand Drive) ดงันัน้ เราต้องคดิในมมุทีข่ยายกว้างออกไปมากขึน้ 
ว่าลูกค้าของเราเป็นคน 70 ล้านคน หา Painpoint ของลูกค้าให้เจอ 
แล้วเสนอ Solutions ที่แก้ไขปัญหาลูกค้าได้อย่างครบวงจร

แน่นอนว่าการพัฒนาธุรกิจแบบนี้ไม่ใช่วิถี กฟผ. ท่ีเคยปฏิบัติ
กันมา เราคุ้นเคยกับคิดอะไรให้จบ ลงรายละเอียดชัดเจน วิเคราะห์
ปัญหา เตรยีมพร้อมแก้ไขปัญหาท่ีจะเกิดขึน้ เพ่ือปิดความเสีย่งท่ีจะ 
เกิดข้ึนให้เหลือน้อยที่สุดจนถึงขั้นไม่มีเลย ถือเป็นเรื่องปกติเพราะ
เราเป็นหน่วยงานรัฐ และใช้ฐานความรู้ทางวิศวกรรม ท�าให้เรา 
ติดกับกระบวนการ (Process) เราคิดว่าถ้า Process ดี ผลลัพธ ์
มันจะดีตาม ซึ่งกรณีนี้จะได้ผลต่อเมื่อลูกค้ามองถึงผลลัพธ ์
เช่นเดียวกับเราด้วย อย่างในอดีตขอแค่ไฟไม่ตกไม่ดับเป็นพอ  
แต่ไม่ใช่ส�าหรับโลกวันนี้แล้ว 
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สร้างภาพจ�า “ผู้เชี่ยวชาญ

พลังงานหมุนเวียนระดับภูมิภาค” 

 นับตั้งแต่มี กฟผ. มากว่า 50 ปี กฟผ. เป็นผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่
ที่สุดในประเทศ  ที่ผ่านมาเราหลับตานึกได้เลยว่า ถ้าใครในประเทศนี้
คดิถงึโรงไฟฟ้า ชือ่ กฟผ. ก็จะลอยมา แต่วนัน้ีภาวะโลกร้อนกลายเป็น
ประเด็นส�าคญัร่วมกันของโลกใบน้ี  ภาคพลงังานท้ังการขนส่งและการ
ผลิตไฟฟ้าก็กลายเป็นจ�าเลยล�าดับต้นของต้นตอปัญหาโลกร้อน หนึ่ง
ในมาตรการส�าคญัทีโ่ลกใบนีต้กลงกันคอื การใช้พลงังานหมนุเวียนให้
มากข้ึน ดังนั้นบทบาทของโรงไฟฟ้าฟอสซิลท่ีเดินเครื่องแบบนิ่ง ๆ ก็
เปลี่ยนไป ทุกประเทศมีการพัฒนาน้อยลงเรื่อย ๆ บทบาทของ 
โรงไฟฟ้าที่เคยเป็นภาพจ�าของเราลดลง การ “Transform” การผลิต
ไฟฟ้าของเราจากผูผ้ลติไฟฟ้าจากฟอสซลิไปเป็นผูผ้ลติไฟฟ้าพลงังาน
หมุนเวียนด้วยจึงเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้

ตามแผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ หรือ PDP ให้สิทธิ 
กฟผ. ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน Floating Solar with Hydro 
มากกว่า 2,700 เมกะวัตต์ อาจเป็นหนึ่งในก้าวส�าคัญ แต่นี่เป็นเพียง
ก้าวแรกของ กฟผ. เท่านั้น  กฟผ. เริ่มต้นจากการเลือกท�าส่ิงที่เรามี
ทรัพยากรอยู่ คืออ่างเก็บน�้าที่เป็นที่ว่างเปล่า และเลือกในสิ่งที่ช่วยลด
ผลกระทบจากพลังงานหมุนเวียนคือ ใช้แสงอาทิตย์กับพลังน�้ามา
ท�างานร่วมกัน (Hybrid) แล้วพยายามศึกษา พัฒนารูปแบบการผลิต
ไฟฟ้าผสมผสาน ทั้งพลังงานหมุนเวียนและ Energy Storage แต่นั่น
ยังห่างไกลจากการสร้างภาพจ�าอีกมาก กฟผ. ต้องสร้างภาพจ�าใหม่
แก่สงัคมว่าเราคอืผูเ้ชีย่วชาญพลงังานหมนุเวียนท่ีมรีปูแบบผสมผสาน 
เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการ “Transform” การผลิตไฟฟ้าของ กฟผ. 

EGAT MUST CREATE A NEW 
PUBLIC IMAGE THAT 
WE ARE A RENEWABLE ENERGY 
EXPERT IN A COMBINATION OF FORMS.

กฟผ. ต้องสร้างภาพ

จ�าใหม่แก่สังคม

ว่าเราคือผู้เชี่ยวชาญ

พลังงานหมุนเวียน

ที่มีรูปแบบผสมผสาน
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PORTRAYING THE IMAGE OF REGIONAL 
RENEWABLE ENERGY SPECIALIST

For over five decades, EGAT has been regarded as the 
largest power producer in the country.  For many Thai people, 
electricity has been synonym with EGAT.

As global warming is now a common concern of the 
world, the energy and transportation sectors have been 
accused as the culprits.

One of the key solutions to the problems the world has 
agreed upon is for the greater use of renewable energy.

Thus, the role of fossil fuel-fired power plants is changing 
with less and less power houses of this kind being set up.

The role of EGAT’s once-recognizable power plants is 
diminishing.

The transformation of power generation from fossil fuels 

to renewable energy has become inevitable.
The National Power Development Plan (PDP) has entitled 

EGAT to produce more than 2,700 MW from the Hydro - 
Floating Solar Hybrid.

This is an important first step for EGAT to begin with by 
tapping benefits from its existing reservoirs in tackling the 
global warming issues.

The hybrid system harnesses solar and hydro  power in 
a renewal energy combination, enhanced by the energy 
storage.

But that exercise alone does not succeed very much in 
removing   EGAT’s traditional image , and EGAT has to soldier 
on to project itself as a hybrid renewable energy expert on 
the path of transforming its power generation.

นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการ กฟผ.
Mr. Viboon Rerksirathai : EGAT Governor
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SEEKING POTENTIAL AND LOOKING AT 
AN INTEGRATED PROCESS

In the development of renewable energy, Mr. Viboon said 
EGAT has to use its potential and that of the EGAT group to 
develop or work with communities with potential and resources 
to jointly develop community power plants in a self-supporting 
model.

Therefore, the renewable energy power plants involving 
EGAT will be carried by its own resources, or undertaken with 
an alliance and with communities in a sustainable joint 
development pattern.

Such a development requires supports in research and 
development, power plant development, planning, stakeholder 
management, and the management from EGAT group and others 
to work together.

He said, “If we were to develop a mix of renewable energy, 

we must not look at it as a separate module.
For example, the Hydro-Floating Solar Hybrid must be 

designed with a combination of hydro and solar energy 
management.

The operating command of this power plant calls for the 
combined capacity of the system and the required output being 
managed in real-time to determine how much power supply 
should be obtained from each source.”

People in charge of the power plant design, power purchase 
agreement, dispatching, plant operation, research and 
development, internal production and others must come together 
to work towards the same direction.

They need to put together various developments and turn 
them into a tool in the power system to maintain stability.

That is the mission of EGAT that operates a variety of 
powerhouses including baseload power plants, hydropower 

EGAT IS RESPONSIBLE FOR 
THE  NAT IONAL  P OWER 
SYSTEM SECURITY AND HAS 
ITS OWN FORECAST CENTER 
PLUS THE NATIONAL POWER 
SYSTEM CONTROL CENTER. IT 
IS THEREFORE ESSENTIAL TO 
SPEED UP THE ESTABLISHMENT 
OF RE CONTROL CENTER IN 
ORDER TO FULFILL EGAT’S 
MISSION.

กฟผ. มีหน้าที่ดูแล

ความมั่นคงระบบไฟฟ้า

ของประเทศ และมีทั้ง

ศูนย์พยากรณ์ฯ 

และศูนย์ควบคุมระบบ

ก�าลังไฟฟ้าแห่งชาติ

ในมือ ดังนั้นต้อง

เร่งท�า RE Control 

Center ของประเทศ 

เพราะนี่คือหน้าที่ตาม

พันธกิจของ กฟผ.
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ค้นหาศักยภาพ และมองอย่าง

บูรณาการทั้งกระบวนการ 

 ในการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน เราต้องใช้ศักยภาพของ กฟผ. 
และบริษัทในกลุ่มมาร่วมกันพัฒนา หรืออาจไปร่วมกับชุมชนท่ีมี
ศกัยภาพ หรอืมทีรพัยากร เพ่ือร่วมกันพัฒนาโรงไฟฟ้าชมุชนในรปูแบบ
ที่เลี้ยงตัวเองได้  ดังนั้นโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่ กฟผ. มีส่วนร่วม
ก็จะมีท้ังท่ีท�าเพ่ือเป็นก�าลังผลิตของ กฟผ. เอง ท�าร่วมกับพันธมิตร  
หรือร่วมกับชุมชนเพ่ือการพัฒนาร่วมกันอย่างยั่งยืน ซึ่งต้องอาศัย 
หน่วยงานด้านวิจยัพัฒนา การพัฒนาโรงไฟฟ้า การวางแผน การบรหิาร
จัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การบริหารกลุ่ม กฟผ. และอื่น ๆ มาร่วมมือ
กันท�าด้วย 

 หากเราจะพัฒนาพลังงานหมุนเวียนแบบผสมผสาน เราต้องไม่
มองแยกส่วน อย่าง Hydro-Floating Solar Hybrid  ต้องออกแบบโดย
คิดการบริหารจัดการทั้งพลังงานน�้าและพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกัน 
การสั่งการเดินเคร่ืองโรงไฟฟ้าน้ีจะเป็นการเรียกก�าลังผลิตรวมที่ออก
มาจากโรงไฟฟ้า และเป็นเรือ่งท่ีโรงไฟฟ้าจะต้องไปบรหิารจดัการแบบ 
Real-time ว่าจะผลติจาก “Floating Solar” เท่าไร และ “Hydro” เท่าไร 
ดังน้ันคนออกแบบพัฒนาโรงไฟฟ้า ท�าสญัญาซือ้ไฟฟ้า การสัง่การเดนิ
เครื่อง การปฏิบัติการของโรงไฟฟ้า คนวิจัยพัฒนา หน่วยผลิตภายใน 
และอื่น ๆ ก็ต้องมาร่วมกันท�าให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันนี้ต่อไป  
การบูรณาการหลายอย่างเข้าด้วยกันนี้ ต้องขยายออกเป็นการบูรณา-
การเครื่องมือในระบบไฟฟ้าเพ่ือรักษาความมั่นคง เพราะเป็นพันธกิจ

	 ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่	กฟผ.	ต้องการ	“Transform”	การผลิตไฟฟ้าของ	กฟผ.	ให้เกิดภาพจ�าใหม่	ในฐานะเป็นทั้งผู้ดูแลความมั่นคงด้วย
โรงไฟฟ้าฐาน	และเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน	“RE	Solutions”	ระดับภูมิภาค	

ของ กฟผ. ที่มีทั้งโรงไฟฟ้าฐาน โรงไฟฟ้าพลังน�้า Pumped Storage 
รวมถึง Battery ขนาดใหญ่  ท�างานผสมผสานเกาะเก่ียวกันเป็น Super 
Hybrid ร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในระบบ

 นอกจากนี ้ยังต้องสามารถพยากรณ์และควบคมุการผลติโรงไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนที่จะมีเพิ่มมากขึ้นด้วย โดยจะต้องมีระบบจัดการที่
เรียกว่า RE Control Center หรือ RE Dispatch Center ซึ่งท�าหน้าที่
พยากรณ์ (Forecast) และควบคุม (Control) การผลิตจากโรงไฟฟ้า
พลงังานหมนุเวียน (Integrated RE to be Firm) ซึง่ RE Control Center 
ก็เป็นส่วนหนึ่งของ National Dispatch Center ทั้งนั้น แล้ว กฟผ. มี 
หน้าที่ดูแลความมั่นคงระบบไฟฟ้าของประเทศ มีทั้งศูนย์พยากรณ์ฯ 
และศูนย์ควบคุมระบบก�าลังไฟฟ้าแห่งชาติ ดังน้ันต้องเร ่งท�า  
RE Control Center ของประเทศ เพราะน่ีคือหน้าที่ตามพันธกิจของ 
กฟผ. ต้องช่วยกันให้ภาคนโยบายสนบัสนุน และท�าให้ผูก้�ากับดูแลเห็น
ด้วยที่จะต้องท�าระเบียบหรือกฎหมาย (Code) มารองรับ นอกจากท�า
ในประเทศแล้วยังต้องขยายไปประเทศเพ่ือนบ้าน โดยสามารถร่วมมอื
กับองค์กรระดับโลกมาท�า ASEAN RE Integration ดังนั้นต้องเอาไป
ต่อยอดพยากรณ์และจัดการการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนใน
ภูมภิาค ยิง่ถ้า กฟผ. อยากเป็น Regional Electricity Hub ย่ิงต้องแสดง
บทบาทผ่าน RE Control Center น้ี ดงันัน้หน่วยงานของ กฟผ. ทกุส่วน
ต้องมาช่วยกันท�าให้ไปถึงเป้าหมาย

also realizing that the mission requires supports from policy 
makers and regulators to establish relevant regulations or laws.

The so-called Code is needed not only in the country but in 
neighboring countries through collaboration with international 
organizations to form the ASEAN RE Integration.

Such undertakings will expand the forecast and management 
of electricity generation from renewable energy to a regional level.

If EGAT wants to be an operator of the regional electricity 
hub, it must act through this RE Control Center.

Every unit of EGAT must join forces to reach the end goal.
All	in	all,	this	is	the	pursuit	of	EGAT	to	transform	its	works	

to	project	a	new	image	as	a	guardian	of	secure	power	supply	
with	the	baseload	power	plants	and	a	provider	of	RE	solutions	
in	this	region.		

plants, pumped storage facilities as well as large batteries, which 
work together to form a super hybrid of renewable energy power 
plants in the system.

Furthermore, it must also be able to forecast and control the 
increasing production from the renewable energy power plants.

There must be a management system called RE (Renewable 
Energy) Control Center or RE Dispatch Center which serves to 
forecast and control production from renewable energy power 
plants in a system known as ‘Integrated RE to be Firm,’ referring 
to deliveries of power supply on a firm basis.

The RE Control Center is one part of the National Dispatch 
Center with EGAT being responsible for the national power 
system security, while having the forecast center and the  
National Power System Control Center under its umbrella.

It is important to put the country’s RE Control Center in place 
quickly as this is  EGAT’s mission, Mr. Viboon emphasized, whilst 
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ทกุตกึ ทกุอาคาร เราคอืผู้สรรค์สร้าง ทกุแนวคดิ ทกุการออกแบบ  

เราคือผู้สร้างสรรค์ วิศวกรรมบนโครงสร้าง ศิลปะบน 

พื้นผนัง เราจับมาผสมผสานกัน ให้ได้สถาปัตยกรรมที่เป็น

เบื้องหลังของพลังส�าคัญส่วนหนึ่งในการสนับสนุน 

พนัธกิจหลกัขององค์การ เพราะเราคอื ฝ่ายออกแบบและ

บริหารงานก่อสร้าง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

Did you know that the concept, design, architecture,  

and engineering behind every building at the Electricity 

Generating Authority of Thailand (EGAT) are in-house  

works -- from the Division of Design and Construction  

Management?

EGAT HERO:
DESIGNED BY EGAT

เ ร่ือง : กองสร้างสรรค์และผลิตสื่อเพื่อการสื่อสาร

STORY : Media Production Department

S P E C I A L  S T O R Y
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At EGAT Headquarters, many modern-looking buildings 
built many decades ago stand majestically beside tall 
buildings wrapped in brightly colored glass, and completed 
with technological features and innovations to enhance 
energy conservation and eco-friendliness.

These buildings serve as the administrative center which 
demonstrates the technological leadership of the organization.

The heart of the building design is energy conservation, 
which is carried out under the ‘Green Design Concept’ that 
meets Thailand and international standards.

Other key elements adopted in the building design are 
the buildings’ utility and the number of people they can 
accommodate.

These constitute an equation that must be taken into 
account to ensure these buildings serve the needs to support 
everyone’s work and show how it cares for the environment 
and society.

The energy conservation building begins with architectural 
designs that help cut energy consumption.

เมื่อก้าวเข้าสู่พ้ืนที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ส�านักงาน
ใหญ่ จ.นนทบุรี เราจะได้เห็นกลุ่มอาคารส�านักงานเก่าแก่อายุหลาย
ทศวรรษแต่รปูทรงยังคงดทัูนสมยั ต้ังตระหง่านเคยีงข้างอาคารน้องใหม่
ทรงสูงท่ีห่อหุ้มด้วยกระจกสีสันสดใส พร้อมสรรพด้วยเทคโนโลยี  
และนวัตกรรมยุคใหม่ เสริมประสิทธิภาพด้านการอนุรักษ์พลังงาน  
เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และเป็นศูนย์กลางการบริหารงานท่ีพร้อม 
ชูศักยภาพความเป็นผู้น�าด้านเทคโนโลยีขององค์การ

หากถามว่าสิ่งใดคือหัวใจของการออกแบบอาคารต่าง ๆ ค�าตอบ
คือ การอนุรักษ์พลังงาน หรือที่เราจะเรียกติดปากกันว่า อาคารอนุรักษ์
พลังงาน “Green Design Concept” ตามมาตรฐานประเทศไทย และ
ระดับสากล นอกจากโจทย์ส�าคัญอื่น ๆ ที่ได้รับ เช่น ประโยชน์ใช้สอย
ของอาคาร จ�านวนผู ้ปฏิบัติงานท่ีจะเข้าท�างานในอาคารต่าง ๆ  
ซึง่จะต้องน�ามาคดิ ค�านวณ เพ่ือการออกแบบท่ีตอบสนองความต้องการ 
และความเสมอภาค เพ่ือให้เราสามารถสนับสนุนการท�างานของทกุคน 
ทกุภาคส่วนได้ และเป็นส่วนหน่ึงในการร่วมดแูลสิง่แวดล้อมและสงัคม

การออกแบบให้เป็นอาคารอนุรักษ์พลังงานน้ัน เริ่มต้ังแต่การ
ออกแบบทางสถาปัตยกรรมท่ีช่วยลดการใช้พลังงาน ไม่ว่าจะเป็น 
รูปทรงของตัวอาคาร ทิศทางการวางอาคารที่ต้องรับแสงแดดใน 
ทิศตะวันออกกับทิศตะวันตกให้น้อยที่สุด เพ่ือช่วยลดความร้อนที่จะ 
เกิดขึน้กบัตวัอาคาร รวมถึงการออกแบบทางวิศวกรรมท่ีเลือกใช้วัสดุ
ก่อสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

อาคารส�านกังานใหญ่ (EGAT Headquarters) ถือเป็นอาคารทีน่�า
เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพ่ือการประหยัดพลังงานมาใช้ ตั้งแต่การเลือกใช้
หลอดไฟ LED การใช้ระบบปรับอากาศ Chilled Beam ในพ้ืนท่ี
ส�านักงานช่วยลดพลังงานที่ใช้ในการกระจายความเย็น การน�าระบบ 
Building Automation System (BAS) มาใช้บริหารจัดการการใช้
พลังงานของอาคารเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด เช่น การควบคุมการ
เปิด-ปิดระบบไฟส่องสว่างให้เป็นไปโดยอัตโนมัติ ควบคุมการ 
เปิด-ปิดระบบปรับอากาศและอุณหภูมิโดยอัตโนมัติ อีกท้ังยังมี  
Motion Sensor และ Daylight Sensor มาควบคุมการเปิด-ปิด ไฟ 
ส่องสว่างในบางพ้ืนท่ี เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดน้ีเป็นเพียงส่วนหนึ่งท่ีน�ามา 
ใช้ในอาคารส�านักงานใหญ่ อาคารอนุรักษ์พลังงาน ขนาดความสูง  
20 ชั้น ทรงกลมรีหมุนวน ที่ก่อสร้างขึ้นตามแนวคิดศูนย์กลางพลังงาน 
The Energy Core Concept
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นอกเหนอืจากอาคารส�านกังานใหญ่แล้ว ยังมอีาคารศนูย์การ
เรยีนรู้ กฟผ. ส�านักงานกลาง ซึง่ถือเป็นหนึง่ในผลงานทีไ่ด้รบัรอง
มาตรฐานสงูสดุด้านการอนุรกัษ์พลงังาน Leadership in Energy 
and Environmental Design (LEED) ระดับ Platinum จาก  
U.S. Green Building Council (USGBC) และเป็นอีกหน่ึง 
ความภาคภูมิใจในผลงานการออกแบบอาคาร ท่ีผสมผสาน
ประสบการณ์การท�างานของบุคลากรของฝ่ายออกแบบและ
บริหารงานก่อสร้าง ร่วมกับองค์ความรู้ของ กฟผ. ที่สะท้อนออก
มาเป็นอาคารที่ได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับสากล 

ศูนย์การเรียนรู ้ของ กฟผ. เป็นประจักษ์พยานส�าคัญใน 
การตอกย�้าความเป็นผู ้น�าด้านเทคโนโลยี และการอนุรักษ์
พลังงานของ กฟผ. ซึ่งพร้อมส่งต่อองค์ความรู้ต่าง ๆ ทั้งในเรื่อง
ของความส�าคญัของพลงังานไฟฟ้า เทคโนโลยีการผลติไฟฟ้าของ
ประเทศไทยและยังสามารถเพ่ิมเติมความรู้เรื่องการประหยัด
พลังงานผ่านงานออกแบบของตัวอาคารศูนย์การเรียนรู้ กฟผ.  
ทัง้ 6 แห่ง ทัว่ประเทศ ได้แก่ ศนูย์การเรยีนรู ้กฟผ. ส�านกังานกลาง 
จังหวัดนนทบุรี  ศูนย ์การเรียนรู ้  กฟผ. เ ข่ือนศรีนครินทร ์  
(ราชานุรักษ์) จังหวัดกาญจนบุรี พิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์
ศึกษา (เหมืองแม่เมาะ) เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ 
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หวั จงัหวัดล�าปาง ศนูย์การเรยีนรู ้กฟผ. จะนะ 
จังหวัดสงขลา ศูนย ์การเรียนรู ้  กฟผ. ทับสะแก จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ และศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ล�าตะคอง จังหวัด
นครราชสมีา เพ่ือปลกูฝังจติส�านกึรกัพลงังานให้กับเยาวชน และ
ประชาชนที่เข้ามาศึกษาเยี่ยมชมนิทรรศการภายใน

Consideration must be taken on the shape and orientation of 
the building to be exposed to least sunlight in the east-west direction 
to minimize heat absorption.

The engineering design must encompass eco-friendly 
construction materials.

The EGAT’s main office building, for instance, comes with new 
technology in energy saving including LED lamps, chilled beam 
air conditioning system, and Building Automation System (BAS).

BAS manages efficient energy use of the building, such as 
turning on and off the light automatically and controlling  
temperature levels and the on-off switch of the air conditioning 
system automatically.

Motion and daylight sensors have also been installed to control 
the illumination in certain areas.

All of these are just some energy saving features put in place in the 
20-floor circular building constructed under the ‘Energy Core Concept.’

Meanwhile, the EGAT Learning Center Building, which is 
located in the EGAT Headquarters’ compound, is another work 
certified for the Leadership in Energy and Environmental Design 
(LEED) in the Platinum category by the US Green Building Council 
(USGBC).

It becomes a pride in the design of the building derived from the 
combination of experience of the personnel of the Design and 
Construction Management Division and the knowledge of EGAT.

The EGAT Learning Center is a testimony of the emphasis on 
technology leadership and energy conservation placed by EGAT.

EGAT is ready to pass on knowledge about the importance of 
electric power, power generation technology in Thailand, and 
energy conservation through the building design of the six EGAT 
learning centers nationwide.

They are EGAT Learning Center - EGAT Headquarters  in 
Nonthaburi Province, EGAT Learning Center - Rachanurak at 
Srinagarind Dam in Kanchanaburi Province, Mae Moh Mine Museum  
in Honor of King Prajadhipok in Lampang Province, EGAT Learning 
Center - Chana in Songkhla Province, EGAT Learning Center -  
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Thap Sakae in Prachuap Khiri Khan Province,  
and EGAT Learning Center - Lam Takong in  

Nakhon Ratchasima Province.
These centers serve to inst i l l 

awareness of the importance of energy 
among youth and visitors.

Although EGAT’s primary mission 
is to ensure security of the country’s 
electricity system, the state enterprise 

has always been mindful about social 
and environmental conservation.
It has passed on knowledge about energy 

usage and conservation through all the learning 
centers, activities, and the design and construction of various 

buildings within EGAT.
EGAT is moving forward as one of the organizations responsible 

for the public as a whole, while making the country proud and 
maintaining energy security. 

ทัง้น้ี แม้ กฟผ. จะมภีารกิจหลกัในการดแูลความมัน่คงระบบ
ไฟฟ้าของประเทศ หากแต่ยังคงค�านึงถึงสังคมและการอนุรักษ ์
สิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันอีกด้วย โดยส่วนหนึ่งได้ส่งผ่านความรู้
ด้านการใช้พลงังาน และการอนรุกัษ์พลงังานไฟฟ้าให้กับเยาวชน
และประชาชน ผ่านศนูย์การเรยีนรูทุ้กแห่งของ กฟผ. และกิจกรรม 
ต่าง ๆ  นอกจากนัน้ ยังสะท้อนผ่านการออกแบบและการก่อสร้าง
อาคารต่าง ๆ ภายใน กฟผ. เพื่อเดินหน้าเป็นหนึ่งในองค์การที่มี
ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม และสร้างความภูมิใจ 
ให้กับประเทศ พร้อมกับการดูแลความมั่นคงทางพลังงานไฟฟ้า
อย่างมั่นคง 

ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ล�าตะคลอง
EGAT Learning Center Lam Takong



ในบทความเรื่อง The Future Of EV Charging May Be At 50 KW, Not The ‘Gasoline Thinking’ of 250 KW โดย Brad Templeton 

แบรดด์ให้ข้อสงัเกตว่า ปัจจุบนัผูผ้ลติรถยนต์ไฟฟ้าต่างแข่งขันกันว่าใครจะมสีถานชีาร์จรถยนต์ไฟฟ้ากระแสตรงทีจ่่ายไฟได้สงูกว่ากัน (DC CHARGING 

STATION) น�าโดย TESLA ที่อัพเกรดสถานีชาร์จให้จ่ายไฟฟ้าที่ 150 กิโลวัตต์ และตอนนี้ขยับถึง 250 กิโลวัตต์ ค่าย PORSCHE มีชาร์จเจอร ์

ขนาด 350 กิโลวัตต์ ส่วนเครือข่าย รถยนต์ไฟฟ้าที่ไม่ใช่ TESLA ก็มีชาร์จเจอร์ขนาดเริ่มต้นที่ 50 กิโลวัตต์ และก�าลังเพิ่มขนาดเป็น 150 กิโลวัตต์ 

หลังจากที่ระบบชาร์จไฟแบบ CCS (COMBINED CHARGING SYSTEM) ได้รับการปรับปรุงให้ดีข้ึนโดยเฉพาะส�าหรับเครือข่าย ELECTRIFY 

AMERICA

เ ร่ือง / story : Brad Templeton เรียบเรียง / transtate & edit : ปัญญ์ / Punn

ท�ำให้เกิดค�ำถำมว่ำจ�ำเป็นต้องมสีถำนชีำร์จไฟทีใ่หญ่ขนำดนัน้
หรือไม่ส�ำหรับรถไฟฟ้ำท่ีใช้ในชีวิตประจ�ำวัน เพรำะย่ิงสถำนีใหญ่
ระยะเวลำกำรชำร์จก็จะนำนและแพงกว่ำปกติ โดยสถำนีม ี
ขนำดใหญ่น้ีเหมำะส�ำหรับติดตั้งท่ีบ ้ำนหรือส�ำนักงำน และ 
ในโรงแรมเท่ำน้ัน ซึ่งเป็นท่ีท่ีคนจะใช้เวลำต้ังแต่ 4 ชั่วโมงข้ึนไป 
เป็นประจ�ำ แต่ส่วนมำกสถำนีเหล่ำนั้นกลับติดตั้งอยู่ในที่ที่คน 
ใช้เวลำเพียง 30 นำทีถึง 2 ชั่วโมง เช่นที่จอดรถของร้ำนค้ำปลีก

 
สถานีชาร์จไฟ ไม่ใช่ปั๊มน�้ามัน

ควำมคิดท่ีแข่งกันว่ำใครจะมีสถำนีท่ีมีก�ำลังวัตต์สูงท่ีสุด  
อำจเป็นแนวควำมคิดที่ผิด ให้คิดถึงกำรเติมน�้ำมันที่เรำขับรถ 
ไปเรื่อย ๆ จนน�้ำมันใกล้หมด ก็จะแวะเขำ้ปั๊มน�้ำมัน แต่กำรชำร์จ
รถยนต์ไฟฟ้ำไม่เป็นเช่นนั้น เพรำะเรำชำร์จไฟฟ้ำและท�ำธุระ 
อย่ำงอื่นควบคู่กันไป ซึ่งกิจกรรมที่ดีที่สุดระหว่ำงชำร์จไฟฟ้ำคือ 

กำรนอนหลับ ทั้งกำรชำร์จที่บ้ำนหรือที่โรงแรม โดยไม่ต้องสนใจ
ว่ำกำรชำร์จนั้นเวลำสั้นแค่ไหน ขอแค่ได้ชำร์จส�ำเร็จก็พอ ต่ำงจำก
เวลำเตมิน�ำ้มนั ท่ีกิจกรรมหลกัคอืกำรเตมิน�ำ้มนั ในขณะทีก่ำรชำร์จ 
รถยนต์ไฟฟ้ำนั้นเปรียบได้กับกิจกรรมรอง

แต่ไม่ได้หมำยควำมว่ำ สถำนชีำร์จเรว็แบบเร่งด่วนจะไม่จ�ำเป็น 
เพรำะมีหลำยครั้งเช่นกันท่ีเรำไม่ได้มีธุระอ่ืนใดให้จอดแวะท�ำ  
ซึ่งแน่นอนว่ำ เรำก็น่ำจะอยำกให้กำรชำร์จไฟฟ้ำใช้เวลำน้อยลง  

ต้นทนุของระบบชำร์จไฟฟ้ำควำมเรว็สงู (Super-Fast Charging)  
มีรำคำแพงทั้งค่ำติดตั้ง ค่ำสถำนี และต้นทุนกำรจ่ำยกระแสไฟฟ้ำ 
ดังนั้นค่ำไฟฟ้ำจึงสูงเป็น 2-5 เท่ำของค่ำไฟฟ้ำบ้ำน ลองคิดดูว่ำ  
ถ้ำเติมน�้ำมันที่บ้ำนได้ในรำคำ 2.50 เหรียญต่อแกลลอน แต่เติม 
ที่ปั๊มน�้ำมันต้องจ่ำยถึง 8 เหรียญต่อแกลลอน หำกเลือกได้คุณจะ
เลอืกเตมิทีไ่หน นอกจำกนี ้กำรชำร์จไฟฟ้ำแรงสงูจะท�ำให้แบตเตอรี่
เสื่อมเร็วอีกด้วย

เพราะสถานีชาร์จไฟไม่ใช่ “ปั๊มน�้ามัน”
อนาคตของการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า
จึงอาจอยู่ที่ 50 กิโลวัตต์ ไม่ใช่ 250 กิโลวัตต์
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THE FUTURE OF 
EV CHARGING 
MAY BE AT 50 KW, NOT 
THE ‘GASOLINE THINKING’ 
OF 250 KW

The installation of “Level 2” chargers (which run from 3KW to 
8KW) turned out to be misguided, filling the country with expensive 
charging stations which drivers of more recent long range electric 
cars almost never use. Those chargers are slow, and either free or 
overpriced. They only make sense in homes, work parking lots and 
hotels - places people routinely spend 4 or more hours. A lot of them 
ended up in places where people spend 30 minutes to 2 hours, like 
store parking lots.

Each KW will add about 4 miles of range per hour of charging, 
so a 150KW station, when going at full power, can theoretically add 
up to 600 miles of range in an hour to a car like a Tesla model 3.

Except it can’t. That’s the instantaneous rate, but that rate is 
only delivered at the start of the charging session, and once the 
battery gets over half-full (or even earlier) it drops. It might be closer 
to say it can add 100 miles in 10 minutes, but only on a highly-
discharged (empty) car. It can’t add 200 miles in 20 minutes. Most 
cars only have 200 - 300 miles of range anyway.

ARE WE GETTING IT WRONG AGAIN?

Could similar misconceptions be driving the deployment of fast 
charging? The peak-wattage contest above is driven by what I call 
“gasoline thinking,” which comes when you compare electric car 
charging to gas stations. With gasoline thinking, you imagine you 
will be driving along, notice you are low and look for a “filling station” 
where you will plug in to top up as quickly as you can. 

Carmakers and charging stations have been 

engaging in a “mine’s bigger than yours” 

competition with their high speed DC charging 

stations. Tesla TSLA +10.8% paved the way by 

installing a network of 120KW chargers which 

later were upgraded to 150KW. Porsche 

demonstrated a 350KW charger for its Taycan. 

Tesla upgraded its newest stations to deliver 

250KW. Non-Tesla networks started with 50KW 

stations, but as the CCS charging system 

improved, new deployments, particularly on the 

“Electrify America” network have gone to 150KW 

with a few even higher.
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หำกเป็นไปได้ควรเลือกชำร์จไฟท่ีบ้ำนหรือที่ท�ำงำนเป็น 
ทำงเลือกแรก ซึ่งสำมำรถชำร์จไฟแบบควำมเร็วต�่ำด้วยอุปกรณ ์
ที่ไม่แพงมำกนัก บ่อยครั้งที่กำรชำร์จไฟฟ้ำแบบพลังงำนต�่ำ  
(ขัน้ที ่1) อำจเป็นตวัเลอืกทีด่กีว่ำ เช่นส�ำนกังำนแห่งหนึง่อำจตดิตัง้
เครื่องชำร์จไฟฟ้ำแบบพลังงำนต�่ำ 5 เครื่อง ซึ่งมีรำคำเท่ำกับกำร
ตดิต้ังเครือ่งชำร์จไฟฟ้ำแบบพลงังำนสงู (ข้ันท่ี 2) หน่ึงเครือ่ง เพรำะ
รถส่วนใหญ่ว่ิงเพียง 40 ไมล์ต่อวัน โดยติดตั้งเครื่องชำร์จไฟ 
ขั้นท่ี 2 เพียงไม่ก่ีเครื่องเพ่ือรองรับกลุ่มคนที่เดินทำงต่อวันเป็น 
ระยะไกลกว่ำน้ัน (สงัเกตว่ำกำรชำร์จไฟฟ้ำขัน้ท่ี 1 ขนำด 2 กิโลวตัต์
มีประสิทธิภำพน้อยกว่ำกำรชำร์จขั้นที่ 2 ขนำด 7 กิโลวัตต์)  

คนที่ไม่สำมำรถชำร์จไฟฟ้ำที่บ้ำนหรือท่ีท�ำงำน หรือเดินทำง
ระยะไกลจ�ำเป็นต้องมีทำงเลือกอื่นท่ีแตกต่ำงออกไป ซึ่งทำงออก 
ที่ว่ำก็เช่น ซูเปอร์ชำร์จเจอร์ ส�ำหรับรถ Tesla นั่นเอง

หาจุดพอดีด้วยสถานีชาร์จแบบ “เร็วพอตัว” 

กำรชำร์จไฟฟ้ำที่ “เร็วพอตัว” ขนำด 40-50 กิโลวัตต์อำจเป็น
ค�ำตอบ ปัจจุบันเครื่องชำร์จไฟฟ้ำขนำดน้ียังมีรำคำสูง แต่ก็ยัง 
ต�่ำกว่ำเคร่ืองชำร์จไฟฟ้ำขนำด 150 กิโลวัตต์หรือมำกกว่ำน้ัน  
ซึ่งขณะนี้ Wallbox บริษัทผู้ผลิตในยุโรปก�ำลังมีแผนท่ีจะผลิต 
เครื่องชำร์จไฟฟ้ำขนำด 50 กิโลวัตต์ที่ถูกลงออกมำใช้ในตลำด

เครื่องชำร์จไฟฟ้ำแบบ “เร็วพอตัว” เหมำะส�ำหรับกำรติดตั้ง 
ในสถำนที่ที่คุณหยุดพักประมำณ 20-60 นำที อย่ำงรำ้นอำหำร  
ร้ำนขำยของช�ำ ร้ำนค้ำปลีกขนำดใหญ่ บำร์ และสถำนที่พบปะ
สังสรรค์ หำกสำมำรถท�ำให้รำคำเหมำะสมจนสำมำรถติดตั้งได ้
ทกุท่ี กำรชำร์จไฟฟ้ำก็จะกลำยเป็นขัน้ตอนปกตเิมือ่คนแวะร้ำนค้ำ 
แค่เสียบปลั๊กแล้วไปท�ำธุระ โดยมีระบบจัดกำรข้อมูลคอยดูแล 
กำรเรียกเก็บค่ำใช้จ่ำยผ่ำนสำยเคเบิ้ล หรือหำกจ่ำยผ่ำนร้ำนค้ำ 
ก็เพียงแค่แตะโทรศัพท์กับอุปกรณ์ของร้ำน หรือกำรจ่ำยอัตโนมัติ
ผ่ำนช่องทำงดิจิทัลในร้ำนค้ำนั้นเลย

เคร่ืองชำร์จไฟฟ้ำแบบเร็วพอตัวยังเร็วพอส�ำหรับกำรชำร์จ 
ขณะแวะร้ำนอำหำรระหว่ำงกำรเดินทำงระยะไกล จึงควรม ี
เครื่องชำร์จไฟฟ้ำติดตั้งไว้ที่ร้ำนอำหำรแทนท่ีจะต้องไปที่สถำนี
ชำร์จไฟฟ้ำขนำดใหญ่ ซึ่งอยู่ห่ำงจำกร้ำนอำหำรออกไปและ 
ต้องเดนิประมำณ 5-10 นำท ีเว้นเสยีแต่ว่ำบรเิวณสถำนชีำร์จไฟฟ้ำ
นั้นมีพื้นที่ให้ซื้ออำหำรไปนั่งกินระหว่ำงรอได้

ที่จอดรถบ้านและที่ชาร์จไฟฟ้าที่เปิดใช้งานอยู่

กำรสร้ำงสถำนีชำร์จขนำดใหญ่ อำจต้องตดิตัง้ระบบไฟฟ้ำใหม่
เกือบท้ังหมด จึงอำจท�ำให้มีภำระต้นทุน แต่สถำนีชำร์จไฟฟ้ำ 
แบบเร็วพอตัวมีควำมเหมำะสมเนื่องจำกถูกออกแบบให้สำมำรถ
ตรวจสอบกระแสไฟฟ้ำทั้งหมดที่ผ่ำนเข้ำมำในตัวสถำนีและ
อุปกรณ์ จึงป้องกันกำรจ่ำยพลังงำนเกินควำมสำมำรถของวงจร 
ที่มีอยู่เดิม อำคำรหลำยหลังยังได้รับกำรจัดเตรียมระบบไฟฟ้ำ 

เป็นอย่ำงดีและใช้กระแสไฟเพียงเล็กน้อยเท่ำนั้น เว้นแต่เมื่อใช้
เครื่องปรับอำกำศสูงข้ึน แต่ในช่วงเวลำท่ีเหลือน้ันจะมีพลังงำน
ส�ำรองเหลือเป็นจ�ำนวนมำก

มำตรฐำนงำนไฟฟ้ำในปัจจุบันก�ำหนดให้ช่ำงไฟฟ้ำค�ำนวณ
ปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำของอุปกรณ์ไฟฟ้ำท้ังหมดในอำคำรเพ่ือให้
ทรำบปรมิำณกำรจ่ำยไฟฟ้ำซึง่จะช่วยหลกีเลีย่งสภำวะกำรใช้ไฟฟ้ำ
เกินก�ำลัง (Overload) รวมถึงค�ำนวณเผ่ือกรณีท่ีอุปกรณ์ไฟฟ้ำ
หลำยชนิดใช้ไฟเต็มก�ำลังพร้อมกัน โดยใช้อุปกรณ์ควบคุมภำระ
ทำงไฟฟ้ำภำยใน (Dumb Loads) ทั้งนี้ เครื่องชำร์จไฟฟ้ำส�ำหรับ
รถยนต์ก็สำมำรถตอบสนองต่อกำรใช้ไฟฟ้ำอื่น ๆ ได้ง่ำยเช่นกัน 
โดยเมื่อเครื่องใช้ไฟฟ้ำอื่น ๆ เช่น เครื่องปรับอำกำศ ใช้พลังงำน
ไฟฟ้ำจ�ำนวนมำกก็จะลดก�ำลังไฟฟ้ำท่ีต้องใช้ลงเพ่ือให้ปริมำณ
ไฟฟ้ำทั้งหมดยังอยู่ในระดับที่ปลอดภัย

อำคำรพำณิชย ์ ท่ัวไปมีพลังงำนเพียงพอส�ำหรับติดต้ัง 
เครื่องชำร์จไฟฟ้ำแบบเร็วพอตัวขนำด 50 กิโลวัตต์ แต่อำจมีกรณี
ที่ไฟฟ้ำไม่เพียงพอบ้ำง ซึ่งท�ำให้ควำมเร็วในกำรชำร์จไฟฟ้ำลดลง 
แต่ก็มีโอกำสเกิดขึ้นน้อย และเครื่องชำร์จไฟฟ้ำลักษณะนี้ช่วย
ประหยัดเงินไปได้มำกเมื่อเทียบกับกำรต้องอัพเกรดระบบไฟฟ้ำ
ใหม่ทัง้หมดเพ่ือหลกีเลีย่งสภำวะกำรจ่ำยไฟเกินก�ำลงัเมือ่ใช้ไฟฟ้ำ
พร้อมกัน

เครื่องชำร์จแบบเร็วพอตัวที่มีรำคำต�่ำและไม่จ�ำเป็นต้อง
อัพเกรดระบบไฟฟ้ำสำมำรถตอบโจทย์ร้ำนค้ำปลีกได้อย่ำงดี  
รวมถึงอำคำรส�ำนักงำนเช่นกัน แต่อำจเพ่ิมภำระให้กับพนักงำน
บริษัทที่ต้องออกมำเลื่อนรถเพื่อเปลี่ยนให้คนอื่นได้เข้ำชำร์จไฟฟ้ำ
บ้ำง โดยปกติพนักงำนทั่วไปใช้ไฟฟ้ำประมำณ 10-15 กิโลวัตต ์
ต่อชั่วโมงในหนึ่งวัน เครื่องชำร์จแบบเร็วพอตัวหนึ่งเครื่องสำมำรถ
ให้บรกิำรพนกังำนประมำณ 20 คนสลบักัน แต่ทำงเลอืกทีง่่ำยและ
ถูกกว่ำคอืกำรตดิตัง้ชำร์จเจอร์ขัน้ที ่1 จ�ำนวน 20 เครือ่ง เพ่ือรองรบั
กำรใช้พลงังำนในหนึง่วัน หรอือำจตดิต้ังเครือ่งชำร์จข้ันที ่1.5 ขนำด 
208 หรือ 240 โวลต์ที่ 15 แอมแปร์ อุปกรณ์จ่ำยไฟรถยนต์ไฟฟ้ำ 
(EVSE) แบบเรยีบง่ำยในขัน้นี ้สำมำรถผลติได้ง่ำยแถมยังสำมำรถ
เดินสำยไฟเข้ำกับตัวน�ำไฟฟ้ำท่ีมีอยู ่โดยมีค่ำติดตั้งต�่ำ แต่มี
ประสิทธิภำพในกำรท�ำงำนเป็นสองเท่ำของเครื่องชำร์จ ขั้นที่ 1
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Electric thinking is different. There you want to charge while 
you are parked for some other reason. The best reason of all 
is sleeping, ie. in homes and hotels. With this method, you don’t 
care how fast the charging is, as long as it can get the job done 
during your stop. When you go to a gas station, your primary 
task is to fill up. EV charging should, ideally be your secondary 
task.

This is not to say that super-fast charging isn’t desired from 
time to time. There are times where you have no primary task 
to do. All other things being equal (which they aren’t) you 
certainly would like it to be faster. If they got it down under 5 
minutes, it would compare with the gas station. There are 
places, like a lonely truck stop on the interstate, or a delivery 
fleet depot, where this is good.

All things are not, however, equal. Really high power 
charging is expensive to install. The charging stations are 
expensive, and getting megawatts of electricity into facilities 
is expensive. (Not as expensive as building a gas station, but 
still plenty.) That cost has to get paid, and usually the price of 
electricity at these locations can be anywhere from 2 to 5 times 
what you pay at home. Imagine if you could fill up at home for 
$2.50/gallon but the gas station on the highway was $8/gallon? 
Guess which station you would avoid unless absolutely 
necessary.

Secondly, charging at very high rates reduces the  
lifetime of your battery. It’s hard to pin down how much in dollars, 
but it’s real. Many companies are working on chargers and 
batteries to reduce this, but for now, you only want to do it if 
you need it.

For people who can charge at home, or at the office, that 
should still be the #1 choice for charging, and it can be done 
at low speed with fairly low cost equipment. Indeed, the much 
derided “level 1” charging, at only 5 - 7 mph may often be the 

right choice. If an office can put in 5 low-power chargers for 
the cost of one Level 2 charger, that might be the better choice 
since most cars travel only 40 miles/day. A smaller number of 
Level 2 can serve the subset of people who need a little more 
that day. (It should be noted that slower charging at 2KW Level 
1 is modestly less efficient than 7kw Level 2.)

People who can’t charge at home or work, or people on 
road trips, need a different solution. Today that solution is 
generally the supercharger, at least for Teslas.

“FAIRLY FAST” CHARGING

The answer may be to increase the deployment of what we 
might call “fairly fast” charging, in the 40-50kw range. These 
chargers are currently much too expensive, but not nearly as 
expensive as chargers of 150KW or more. There are efforts to 
bring down the price as well. I recently spoke with “Wallbox,” 
a European supplier who, while they would not yet name prices, 
plans to produce significantly cheaper 50KW chargers.

The cost of the charger is one thing, but the cost of bringing 
in high powered electrical service is also considerable. Even 
for an existing commercial building, adding hundreds of KW 
can require new electrical service and expensive wiring. 150KW 
is major juice with major safety risks, and that means cost.

You want “fairly fast” charging in the places where you will 
stop for 20 minutes to an hour. Places like restaurants, grocery 
stores and other major retailers, bars and meeting places. If 
you can get it cheap enough that it’s everywhere, it becomes 
a very simple process when visiting the store. It must be super 
easy - just plug and go, with a data protocol arranging billing 
right through the cable. If the store wishes to subsidize it, it 
should be doable by just tapping your phone on a validation 
dongle in the store, or even better, automatic with a digital 
payment at the store.
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Fairly fast is also fast enough for road trips at restaurants. 
Even fast-food sit-down dining takes around 35 minutes for 
a group. The biggest problem with restaurants is they tend 
to do almost all their business at lunch and dinner, so road 
trip charging at high rates still serves a purpose. Because 
you must park at the charger, it is better to have chargers 
at restaurants than a large charging bank that is a 5-10 
minute walk from the restaurants, unless there is a dining 
area at the charging bank for take-out.

AVAILABLE POWER CHARGING AND RV PARKS

As noted, the cost of new electrical service can be a 
problem, particularly for a small establishment just wanting 
to put in 2-3 stations. Once you are building a large charging 
facility you are almost always putting in new electrical service.

What’s needed is fairly fast stations which are designed 
to monitor the total current coming into the facility, and which 
then never give out more power than the existing circuit can 
handle. Many buildings are very well provisioned, and only 
use a small portion of their electrical service most of the time, 
only using more when AC need is very high. The rest of the 
time they have lots of spare power.

Current electrical codes have the electrician add up the 
loads in a building and apply a formula to them, and this 
calculates the size of service that is to be installed. This 
formula works hard to avoid any overload, and while it’s not 
simply the sum of all the loads, it does presume that many 
of the loads might draw their full demand at the same time. 
That can happen with dumb loads, but it’s easy to make a 
car charger which responds to other loads. It can see that 
something else (like the air conditioner) is drawing a lot of 
power, and reduce how much it uses so the total stays within 
safe limits. Our electrical codes are only now adapting to 
the idea of smart devices which can do things like this, but 
they eventually should have no problem with this approach.

In reality, a decent sized commercial building (like a 
store) putting in a 50KW fairly fast charger would almost 
always have power for it. However, there might be a few 
times it doesn’t. This would slow charging down, but if that’s 
rare enough it’s not a problem - and it saves a lot of money 
compared to upgrading electrical service for those rare 
times. These times are also predictable in most cases, since 
we have reasonably accurate temperature predictions that 
can tell you when it’s likely that available power will be lower. 
Drivers who use an app to search for charging will be told 
that a charger is going to be at lower capacity long before 
they get there.

A low cost fairly fast charger which doesn’t require an 
electrical upgrade (even if you put in a few of them) could 
be a winner for retailers. While it could also make sense at 
offices, it adds the burden of employees have to come out 
and move their cars to share the station. The typical 
employee will need perhaps 10 - 15KWH in a day. You could 
have 1 fairly fast charger which could serve perhaps 20 
employees if they keep swapping out, but it might be much 
easier and even cheaper to just have 20 Level 1 chargers 
that take the whole workday. Also possible is what might be 
called a Level 1.5 - 208 or 240 volts at 15 amps. A simple 
EVSE at this level (technically the low end of Level 2) is easy 
to make and even can be wired on existing conductors for 
very low cost install, but works double the speed of regular 
Level 1.  

RV PARKS

RV parks are another interesting opportunity for cheap 
chargers. RV parks tend to have very high power electrical 
service, because they need to handle the park being full on 
a hot day with air conditioners running in all the RVs. When 
that’s not what’s happening, they have plenty of spare 
capacity, and they could install dynamic chargers if they 
came at a low enough cost. Today, fast charging stations 
are almost exclusively located on major highways, not out 
in the more rural and backcountry areas. RV parks, however, 
are almost everywhere. A lot of people prefer to road-trip on 
the back roads.

EV drivers would love the idea of no part of the road 
system being off-limits due to range, and they even use RV 
parks (at the very slow level 2 speed) today. There may not 
be much to do at a typical RV park in a 30 minute stop, 
though there are always picnic tables to have a take-out 
meal. Yes, people would in this case crave gasoline-style 
fast recharges at 150KW or more, but for now, that’s too 
expensive to consider for RV parks. People will tolerate 
needing 1-2 half-hour stops per day if it gives them the ability 
to drive these rural locations they otherwise could not drive 
at all.

The important message is to stop thinking the way we 
did with our gasoline cars. You want to understand where 
people actually will need energy, and where they will stay 
long enough to get it from different speeds of chargers. You 
have to consider the costs of the chargers, and may find that 
more, slower chargers makes more sense in some places, 
and medium and super fast chargers are right in others. Or 
in many cases, the answer may be a mix. 
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ที่จอดรถบ้าน

ในสหรัฐอเมริกำที่จอดรถบ้ำนเป็นอีกทำงเลือกส�ำหรับติดตั้ง
เครื่องชำร์จไฟฟ้ำรำคำถูก เพรำะที่จอดรถบ้ำนนั้นมีแนวโน้มที่จะให้
พลงังำนไฟฟ้ำเพียงพอ เพรำะพวกเขำต้องมไีฟฟ้ำมำกพอท่ีจะรบัมอื 
กับสถำนกำรณ์ท่ีมีรถบ้ำนจอดรถเต็มในวันอำกำศร้อนและรถบ้ำน
ทุกคันเปิดแอร์พร้อมกันหมด แต่ในวันอื่น ๆ ที่จอดรถบ้ำนจะมี 
ควำมจุไฟฟ้ำส�ำรองเหลือเฟือและยังสำมำรถติดต้ังชำร์จเจอร์แบบ
ไดนำมกิได้ถ้ำเครือ่งชำร์จประเภทนีม้รีำคำต�ำ่มำกพอ ทกุวนัน้ี สถำนี
ชำร์จไฟแบบเร็วนั้นแทบจะตั้งอยู่บนทำงหลวงสำยส�ำคัญ ๆ เท่ำนั้น 
แทนที่จะตั้งอยู่ในเขตชนบทหรือถนนเส้นรอง ซึ่งคนขับรถบ้ำนเที่ยว

นั้นมักแวะเวียนไป 
สิง่ส�ำคญัก็คือเรำต้องหยุดคดิแบบเดยีวกับทีเ่รำมองรถยนต์แบบ

ใช้น�้ำมัน คุณต้องเข้ำใจว่ำผู้คนต้องกำรใช้พลังงำนที่ไหนจริง ๆ  
และที่ไหนท่ีพวกเขำจะหยุดแวะนำนพอที่จะชำร์จพลังงำนไฟฟ้ำ 
จนเตม็ คณุต้องคดิถึงรำคำของเครือ่งชำร์จและอำจพบว่ำเครือ่งชำร์จ
จ�ำนวนมำกท่ีใช้ควำมเรว็ต�ำ่อำจจะเหมำะกว่ำในสถำนทีบ่ำงแห่ง ใน
ขณะทีบ่ำงแห่งก็เหมำะกับเครือ่งชำร์จระดบัควำมเรว็ปำนกลำงและ
สูงมำก หรือในหลำยกรณี ส่ิงที่ตอบโจทย์คือกำรติดตั้งเครื่องชำร์จ
หลำยระดับควำมเร็วผสมผสำนกัน  

ที่มา  /  source : www.forbes.com/sites/bradtempleton/2020/07/09/the-future-of-ev-charging-may-be-at-50kw-not-the-gaso-
line-thinking-of-250kw/?fbclid=IwAR365s8C2o4VCkBka3XbqNopkrJ1tFsKUA0-3gDmkpHmx5rqzpjeNphsilY#7c18bc567535
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LOOPS BY EGAT:
A QUALITY SOLAR ROOFTOP BRAND 
BACKED BY EXPERTS

เทรนด์พลังงานสะอาดก�าลังมาแรงและได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากทุกวันนี้เราใช้พลังงานตลอดเวลา  

การได้มาซึ่งพลังงานท�าให้เราต้องใช้เชื้อเพลิงเป็นจ�านวนมาก ขณะที่เชื้อเพลิงต่าง ๆ ถูกใช้ไป และมีแนวโน้มลดลงอย่าง

ต่อเนื่อง รวมถึงการตระหนักถึงภาวะโลกร้อนซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ด้านสิ่งแวดล้อม และที่ส�าคัญคือเรื่องของค่าใช้จ่ายด้าน

พลังงาน ซ่ึงเมื่อเราใช้พลังงานมาก เราก็ต้องจ่ายเพ่ิมมากข้ึนตามไปด้วย หลายคนจึงมองว่าการใช้หลังคาโซลาร์เซลล์ 

หรือ หลังคาพลังงานแสงอาทิตย์ สามารถตอบโจทย์ทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าในบ้านได้

by กฟผ. แบรนด์คุณภาพ 
ที่พร้อมส่งมอบ Solar Rooftop 
ด้วยบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ
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Clean energy is trendy and very popular as we constantly 

consume energy which requires a lot of fuel.

With various kinds of fuel being used up, the greater 

awareness of global warming which is a major environmental 

problem, and high energy costs, many people are turning 

to solar rooftops as a solution to address their environmental 

concerns and save on power bills.

ท�ำควำมรู้จัก “Loops” และ Solar Rooftop

ล่าสดุการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้น�านวัตกรรมด้านการ
ผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ มาเดนิหน้าก่อร่างสร้างเป็นธุรกิจใหม่ ให้กับ 
กฟผ. ภายใต้จุดมุ่งหมายส�าคัญ คือ การสร้างความเติบโตและความมั่นคง 
ทางพลังงานไฟฟ้า ขณะเดียวกันยังต้องสร้างความคุ้มค่าของการลงทุนและ 
ผลตอบแทนที่จะได้รับให้กับลูกค้าด้วย

โครงการธุรกิจใหม่ที่ก�าลังกล่าวถึงน้ี คือ “โครงการน�าร่องติดตั้ง Solar 
Rooftop” ภายใต้แบรนด์ loops โดย กฟผ. เป็นธุรกิจที่จะส่งมอบบริการด้าน 
Solar Rooftop อย่างครบวงจร เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการแนะน�า การติดตั้ง  
การบ�ารุงรักษา ซ่ึงผู้ท่ีติดตั้งจะมั่นใจได้ว่ามีผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลตั้งแต่ต้น 
จนเสร็จสิ้นกระบวนการทั้งหมด

อย่างไรก็ตาม ก่อนจะติดต้ัง Solar Rooftop เราควรมาท�าความรู้จักข้อดี
และข้อเสยีกันดสูกัหน่อยว่า จะมอีะไรบ้าง เพ่ือเป็นข้อมลูประกอบการตดัสนิใจ

แน่นอนว่าข้อดขีอง Solar Rooftop อย่างแรกทีเ่ราคาดหวังคอื การประหยัด
ค่าไฟฟ้าในแต่ละเดอืน เพราะผลติไฟฟ้าใช้เองภายในบ้านจากแผงโซลาร์เซลล์ 
และสามารถสร้างรายได้เพ่ิม หากผลติเหลอืจากการใช้งานก็สามารถขายคนืให้
กับการไฟฟ้าได้ โดยผ่านนโยบายโซลาร์ภาคประชาชน นอกจากน้ียังช่วยลด
อุณหภูมิของบ้าน ลดการส่องกระทบของแสงอาทิตย์ ท�าให้ภายในบ้านม ี
ความเย็น อีกท้ังสามารถผลิตไฟฟ้าได้ทุกที่แม้ในพ้ืนท่ีห่างไกล และสามารถ
ผลิตไฟฟ้าได้หลายขนาด ขึ้นอยู่กับขนาดของพ้ืนท่ีที่ติดตั้ง ที่ส�าคัญการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ท�าให้ลดการใช้ไฟฟ้าจากเช้ือเพลิงฟอสซิล  
ลดการน�าเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศในกระบวนการผลิตไฟฟ้า ลดพลังงาน
สญูเสยีในระบบส่งและจ�าหน่าย ซึง่ทัง้หมดนีส้ามารถช่วยประเทศชาตปิระหยัด
ทั้งงบประมาณและการใช้พลังงานลงได้ 

WHAT ARE LOOPS AND 
SOLAR ROOFTOPS?

The Electricity Generating Authority of Thailand 
(EGAT) has lately made solar energy its new business 
as a means to create growth and security for the 
organization, while creating value and returns from 
investment for customers. The new business comes 
under the Solar Rooftop Installation Pilot Project and 
the trade name of Loops by EGAT.

The business calls for EGAT to deliver a complete 
solar rooftop service, starting from advising to 
installation and maintenance, all of which are 
rendered by experts throughout the whole process.

However, before deciding to install the solar 
rooftop, we should know the advantages and 
disadvantages of it.

Clearly, the saving in power bills first springs to 
mind as we can produce our own electricity.

At the same time, we can sell the solar power in 
excess of our consumption to utility authorities under 
the government’s public solar policy and make 
money. Having solar panels installed on the roof also 
cools the house by reflecting the sun’s rays and heat. 
With the solar rooftop, power generation is possible 
anywhere, even in remote areas, at various 
production scales depending on the size of the 
installation space. Importantly, it is a form of 
renewable energy that reduces the consumption of 
fossil fuel and cuts fuel import bills, curtailing energy 
losses arising in the transmission and distribution 
processes. All in all, these benefits help the nation 
save budget and reduce energy use.
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ทุกสิ่งมักมีสองด้านเสมอ มาพิจารณาสิ่งท่ีควรค�านึงถึงก่อนที่จะติดตั้ง  
Solar Rooftop กันบ้าง การติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ มีข้อจ�ากัดทั้งจากขนาดของ
พ้ืนที่หลังคาหรือทิศทางของบ้าน ต้องพิจารณาความแข็งแรงและโครงสร้าง 
ของหลังคา เพ่ือป้องกันอันตรายท่ีอาจจะเกิดจากน�้าหนักของแผงโซลาร์เซลล์ 
มีต้นทุนในการผลิต (ค่าติดตั้งและอุปกรณ์) และมีระยะเวลาคืนทุนประมาณ 
6-7 ปี นอกจากน้ี การผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์มักมีความผันผวน จะผลิต
ไฟฟ้าได้จ�านวนมากหรือน้อยน้ันข้ึนอยู่กับสภาพอากาศและฤดูกาล และหาก
จะให้คุม้ค่ามากทีสุ่ดคือตอ้งมีการใชไ้ฟฟ้าในเวลากลางวนัเยอะสกัหน่อย และ
เมือ่มกีารผลติไฟฟ้าแล้วจะต้องใช้เลย ไม่สามารถกักเก็บพลงังานได้ ซึง่หากจะ
เก็บพลังงานไฟฟ้าไว้ เราจะต้องลงทุนกับ Battery Storage เพิ่มขึ้นอีกด้วย

 
มั่นใจด้วยบริกำรครบจบในที่เดียว 

โดยผู้เชี่ยวชำญที่มำกด้วยประสบกำรณ์

หากตัดสินใจจะติดตั้ง Solar Rooftop แน่นอนว่าปัจจุบันในตลาด 
การแข่งขันมีผู้ให้บริการอยู่ไม่น้อย หลากหลายบริษัท หลายยี่ห้อ แต่ส่วนมาก
จะเป็นการให้บริการในเรื่องการติดตั้งและการบริการหลังการติดตั้งเท่านั้น  
แต่ส�าหรับแบรนด์ loops ได้มีแนวคิดในการให้บริการอย่างครบวงจร ส่งมอบ
บริการตั้งแต่มีแนวคิดแรกเริ่มที่จะคิดติดตั้ง โดยพร้อมให้ค�าปรึกษาจาก 
เจ้าหน้าทีที่ม่คีวามเชีย่วชาญในระบบการผลติไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ เพ่ือให้เกิด
ความมั่นใจ ซึ่ง กฟผ. มีประสบการณ์ในการท�างานด้านการผลิตไฟฟ้า 
มายาวนาน และดูแลระบบไฟฟ้าของประเทศไทยมานานกว่า 50 ปี และยัง 
เป็นหน่วยงานแรก ๆ ในประเทศไทยที่มีการติดตั้งใช้งานแผงโซลาร์เซลล์  
ซึ่งกินระยะเวลามากกว่า 10 ปี

นอกจากให้ค�าปรึกษา ค�าแนะน�าแล้ว loops ยังมีเจ ้าหน้าท่ีที่ม ี
ความเชี่ยวชาญในการติดตั้ง ทดสอบ ขออนุญาตเชื่อมต่อ น�าเข้าระบบ รวมถึง
บ�ารงุรกัษาระบบ Solar Rooftop ซึง่จะท�าให้ลกูค้ามัน่ใจว่า มาครบจบในท่ีเดยีว 
และเป็นการท�างานภายใต้มาตรฐาน กฟผ. โดยมีการตรวจสอบวิเคราะห์และ
ดูแลในทุก ๆ  ขัน้ตอน ต้ังแต่การส�ารวจ ศกึษาวิเคราะห์ จดัท�าข้อมลูเปรยีบเทยีบ
ความคุม้ค่า การออกแบบทางวศิวกรรม การตดิตัง้ ตรวจรบั ส่งมอบ ตลอดจนถึง
งานบ�ารงุรกัษา ซึง่จะท�าให้ลกูค้าทกุคน มัน่ใจในประสทิธิภาพ อุน่ใจและวางใจ
กับความปลอดภัยตลอดอายุการใช้งานที่จะได้รับจากการให้บริการ

However, everything always has two sides. Let’s 
first consider some key issues prior to installing a 
solar rooftop. What are the limitations as to the size 
of the roof area, direction of the building, the strength 
and structure of the roof and whether it can support 
the weight of the solar panels? Then we need to look 
at the production costs in terms of the installation, 
the equipment costs, and the investment recovery 
period, which is about 6-7 years. In addition, the 
power generation from solar cells often fluctuates 
depending on the weather and the season. 

Therefore, it is most worthwhile to use a lot of 
electricity during the day because once electricity is 
generated, it must be used immediately and cannot 
be kept, unless a battery storage system is put in 
place which comes with additional costs.

FULL ONE-STOP SERVICE BY 
EXPERTS

 There are quite a few service providers in the 
solar rooftop market with different brands. But most 
of them offer installation and post-installation services 
only. The Loops by EGAT is different with a concept 
of providing a complete service, starting with the 
initial idea of installation with advice from specialists 
in photovoltaic power generation systems. EGAT has 
gained a lot of experience, over 50 years, in power 
generation and electrical system management in 
Thailand. It has been among the first agencies in  
Thailand which put solar panels in place over ten years.

 Aside from advisory services, Loops is manned 
by staff who have expertise in installation, testing, 
requesting permission to connect, import, and 
maintain the solar rooftop system. Customers can 
rest assured that all the work can be undertaken in 
one place and completed under EGAT standards.
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โดดเด่นด้วยอุปกรณ์ที่ดีที่สุดในตลำด 

Solar Rooftop

ด้านอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ น้ัน กฟผ. เลือกใช้อุปกรณ์ที่ดีที่สุดในตลาด 
Solar Rooftop เช่น แผงโซลาร์ เลือกใช้แผงที่มีประสิทธิภาพสูง อยู่ใน Tier 1 
จากการจัดอันดับของ BNEF (Bloomberg New Energy Finance) อินเวอร์
เตอร์ เรามีพันธมิตรเป็นบริษัทชั้นน�าในตลาด เช่น Solar Edge และ Huawei 
ฯลฯ ซึง่ได้รบัการยอมรบัในระดบัสากล มศีนูย์รบัเคลมสนิค้าอย่างทัว่ถึง จงึหมด
ห่วงตลอดอายุการรับประกันสินค้า

พัฒนำต่อเนื่องเพื่อบริกำรที่ดีที่สุดส�ำหรับลูกค้ำ

ส่วนการดูแลภายหลังการติดตั้งนั้น รับรองว่าหายห่วง กฟผ. มีระบบ Data 
Monitoring เพ่ือให้ลูกค้าได้ดูข้อมูลการผลิตไฟฟ้าแบบเรียลไทม์ ผ่าน 
Application ซึ่งในอนาคตจะมีการพัฒนาไปสู่การท�า Data Analytic และ AI 
เพื่อแนะน�าลูกค้าเรื่องการใช้งานและบ�ารุงรักษา อีกทั้งในอนาคตเตรียมจัดตั้ง
ศูนย์บริการทั่วประเทศ เพื่อให้ความช่วยเหลือและเข้าแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าได้
อย่างทันท่วงที

นอกจากน้ี กฟผ. ยังเตรียมเดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้
กับประชาชนอย่างครบวงจร โดยในอนาคตได้วางแผนจะน�าเสนอบริการด้าน 
EV Charging Station ระบบกักเก็บพลังงาน และ Home Automation ฯลฯ 
ภายใต้ Brand “loops” ซึ่งจะมีการเชื่อมโยงข้อมูลถึงกันในทุก ๆ  บริการ เพื่อให้
ลกูค้าได้รบัความสะดวกสบาย มค่ีาใช้จ่ายทีต่�า่ทีส่ดุ และสามารถใช้งานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพมากที่สุด 

สนใจเข้าชมได้ที่เว็บไซต์ loops.egat.co.th หรือ โทร.06-5514-6009

 The standards cover every step of inspection 
and supervision, from surveying and analytical study 
to preparing cost comparison, engineering design, 
installation, inspection, delivery, as well as 
maintenance. Customers can therefore have 
confidence, peace of mind, and trust about safety 
throughout the lifetime of the service.

DISTINCTIVE WITH THE BEST 
EQUIPMENT IN THE SOLAR 
ROOFTOP MARKET

 EGAT employs the best equipment available in 
the solar rooftop market. For instance, it uses high-
efficient solar panels in the so-called Tier 1 category 
based on the BNEF (Bloomberg New Energy Finance) 
ratings. For inverters, EGAT has partnered with the 
world’s leading suppliers, such as Solar Edge and 
Huawei, both of which have a great number of claim 
centers to ensure customers the product warranty.

CONTINUOUS DEVELOPMENT 
FOR BEST CUSTOMER 
SERVICES

 The post-installation care is well supported by 
EGAT’s data monitoring system, which allows 
customers to see the real-time power generation data 
through the application. Such system will be 
upgraded with data analytics and AI to advise 
customers on the usage and maintenance. Going 
forward, the service centers nationwide will be set 
up to provide assistance and solve problems for 
customers in a timely manner.

 In addition, EGAT is preparing to improve the 
quality of life of the people in a wider dimension. In 
the future, it plans to offer services, such as EV 
charging stations, energy storage systems and home 
automation under the Loops brand. There will be 
data connection for each and every service to render 
convenience at the lowest cost and to assure the 
most efficient application. 

Visit the website: www.loops.egat.co.th for more or 
call (+66)65 514 6009.
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ใครจะคดิว่าโลกจะเดินทางมาถึงวนัทีผู่ค้นเจ็บป่วยล้มตายเป็นใบไม้ร่วง เพราะโรคระบาดตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) 

ทีปั่จจุบนัยงัไม่มยีาขนาดใดมายับย้ังได้ เราจึงท�าได้แต่เพยีงร่วมมอืกันป้องกันไม่ให้เชือ้แพร่ระบาดไปมากกว่านี ้“ตูเ้ก็บสิง่ส่งตรวจ

ระบบความดันบวกและความดันลบ” อีกหนึ่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ของ กฟผ. ที่ช่วยลดความเสี่ยงจากการสัมผัสกับสารคัดหลั่ง

ของผู้ป่วย ซึ่งจะช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์มีความปลอดภัยในการรักษาผู้ป่วยมากขึ้น 

ตู้เก็บสิ่งส่งตรวจ
ระบบความดันบวกและลบ
แทนน�้าใจ กฟผ. เพื่อสังคม

เร่ือง / STORY : ชนิสรา จันทร์ภักดี / Chanisara Chanpukdee
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ด้วยลักษณะงานของฝ่ายโรงงานและ
อะไหล่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
(กฟผ.) ท่ีมีทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์งานช่าง
นานาชนิด รวมท้ังผูป้ฏบิตังิานทีม่คีวามช�านาญ
ด้านการซ่อมและบ�ารุงรักษา เมื่อได้รับการ
ประสานงานให้ออกแบบและผลิตตู้เก็บสิ่งส่ง
ตรวจระบบความดันบวกและลบ ภารกิจของ
ช่างซ่อมอุปกรณ์โรงไฟฟ้าจึงแปรเปลี่ยนไป  
ภายใต้ค�าแนะน�าของ นพ.อนวัช เสริมสวรรค์ 
รองคณบดีคณะแพทยศาสตร ์  สถาบัน
เทคโนโล ยีพระจอมเกล ้ า เจ ้ าคุณทหาร
ลาดกระบัง และฝ่ายแพทย์และอนามัย กฟผ. 
เพ่ือให้ได้ตู้ท่ีบุคลากรทางการแพทย์สามารถ 
ใช้งานได้สะดวก มีประสิทธิภาพและเกิด 
ความปลอดภัยระหว่างการตรวจโรคมากที่สุด 

ตูเ้ก็บสิง่ส่งตรวจระบบความดันบวกและลบ 
ที่ กฟผ. พัฒนาขึ้น มีลักษณะสี่เหลี่ยมทรงสูง 
ขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 1 เมตร และสูง 2 เมตร 

  Who would have thought that in the 

world we live, there would come a day 

when people start dying off like falling 

leaves in the autumn?

  There is not yet any specific medicine 

that prevents us from being infected with 

Covid-19, so all we can do for now is to 

curb the spread of this disease.

AIR PRESSURE CABINET: 
AN INNOVATION BY EGAT THAT SAVES 

THAI MEDICAL PERSONNEL FROM COVID-19

ผลิตจากแผ่นอะคริลิกใส หนา 6 มิลลิเมตร  
ซึ่งเป็นขนาดและความหนาท่ีศึกษาแล้วว่ามี
ความแข็งแรงต่อการใช้งาน สะดวก สามารถ
เคลื่อนย้ายได้ง่าย ภายในตู้มีช่องถุงมือปิดซีล
อย่างมิดชิดเพ่ือใช้เก็บสารคัดหล่ังของผู้ป่วย 
ส�าหรับการใช้งานตู้เก็บส่ิงส่งตรวจระบบความ
ดนับวก บคุลากรทางการแพทย์จะปฏบิตัหิน้าท่ี
อยู่ภายในตู ้เพ่ือป้องกันไม่ให้ผูป่้วยแพร่กระจาย
เชื้อสู ่บุคลากรทางการแพทย์ ส่วนตู ้เก็บสิ่ง 
ส่งตรวจระบบความดนัลบ บคุลากรทางการแพทย์ 
จะปฏิบัติหน้าท่ีอยู ่ด ้านนอกและผู ้ป ่วยอยู ่
ภายในตู้ เพ่ือป้องกันเชื้อไวรัสจากผู้ป่วยไม่ให้
แพร่กระจายออกมาในอากาศได้โดยตรง แต่จะ
มีระบบกรองอากาศและฆ่าเชื้อก่อนการปล่อย
อากาศออกสู่ภายนอก ท�าให้ตู้เก็บส่ิงส่งตรวจ
แรงดันลบมีความปลอดภัยมากกว่า สามารถ
สร้างความมั่นใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์
ได้เป็นอย่างดี

The pos i t i ve-negat ive  a i r 
pressure cabinet is another invention 
from the Electricity Generating 
Authority of Thailand (EGAT) that 
mit igates the r isk of medical 
personnel being exposed to patients’ 
secretions containing the virus.

Thanks to its industrial nature of 
operations, EGAT possesses diverse 
tools, equipment, and personnel with 
expertise in repair and maintenance, 
all of which allows it to quickly 
respond to a request to design and 
produce the cabinet used for 
collecting specimens.

With this assignment, the task of 
the mechanics (who normally work 
with power plant equipment) has 
been transformed.

Under the guidance of Dr. Anawat 
Sermsawan, Deputy Dean of the 
Faculty of Medicine at King Mongkut’s 
Institute of Technology, Ladkrabang 
Medical and Health Division of EGAT 
has moved to make a cabinet that 
medical personnel can use easily, and 
is safe and effective during the medical 
examination.
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The rectangular cabinet developed 
by EGAT is one meter long and two 
meters high, made from 6-mm thick 
acrylic sheet, whose size and thickness 
have been proved to be ideal for easy 
use and can be moved easily.  

On one side of the cabinet are 
sockets where gloves are tightly 
attached, used by medical personnel 
to collect secretions from the patient.

 In collecting specimens under the 
positive air pressure mode, the medical 
personnel can perform their duties 
inside the cabinet whilst avoiding being 
infected.

In the negative air pressure mode, 
medical personnel carry out their 
collection from the outside of the 
cabinet with patients being inside the 
cabinet, preventing the virus from 
patients spreading directly into the 
atmosphere.

The airflow inside the cabinet  
under this system is filtered and 
sanitized before being released into the 
atmosphere.

This makes the negative air 
pressure cabinet safer and medical 
personnel can feel more confident when 
working.

The medical innovation is needed 
by hospitals nationwide for its capability 

of reducing the risk of exposure to 
coronavirus and limiting the diffusion 
area of infection.

EGAT delivered the first lot of 
cabinets to Ramathibodi Hospital. 
Since then, more than 200 hospitals 
nationwide have been provided with 
this new innovation.

EGAT has already shipped more 
than 250 cabinets, 80 of which are 
positive air pressure and 170 are 
negative air pressure, to the hospitals.

No one knows when this pandemic 
will come to an end. The EGAT-built 
cabinet will play a key part in keeping 
Thai health care personnel safe, so that 
they can help us to overcome this crisis 
together.
DIFFERENCES BETWEEN POSITIVE AND 

NEGATIVE AIR PRESSURE SYSTEM CABINETS

For the cabinet with the positive air 
pressure system, medical personnel 
perform duties inside the cabinet to  
stay away from coronavirus infection.

For the air circulation inside the 
cabinet, an electric fan blows air in from 
the top vent and releases air out 
through the bottom vent.

Alternatively, medical personnel  
work from outside of the negative air 
pressure cabinet while patients are 
inside.
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ตูเ้ก็บสิง่ส่งตรวจระบบความดนับวกและลบ 
ถือเป็นนวัตกรรมที่ช่วยลดความเสี่ยงในการ
สัมผัสสารคัดหลั่ งและจ�ากัดพ้ืนที่การฟุ ้ง
กระจายสารคัดหลั่งของผู ้ป ่วยได้ จึงเป ็น
นวัตกรรมทางการแพทย์ท่ีเป็นที่ต้องการของ 
โรงพยาบาลท่ัวประเทศ ซึง่ กฟผ. ได้ท�าการผลติ
ตู ้ดังกล่าว โดยส่งมอบให้กับโรงพยาบาล
รามาธิบดเีป็นแห่งแรก จากน้ันได้กระจายไปยงั
โรงพยาบาลกว่า 200 แห่งทั่วประเทศ โดยนับ
รวมถึงปัจจบัุน กฟผ. ได้ส่งมอบตูเ้ก็บสิง่ส่งตรวจ
ระบบความดันบวกไปแล้ว 80 ตู้ และตู้เก็บสิ่ง
ส่งตรวจระบบความดันลบ 170 ตู้ รวม 250 ตู้ 
(ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563)

ไม่มีใครรู ้ว ่ามหันตภัยที่จู ่โจมมนุษย์ไป 
ทั่วโลกครั้งนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อใด แต่อย่างน้อย  
“ตู้เก็บสิ่งส่งตรวจระบบความดันบวกและลบ” 
ถูกส่งมอบแทนน�า้ใจ กฟผ. ท่ีอยู่เคยีงข้างคนไทย 
ทุกวิกฤติ จะเป็นจิ๊กซอว์เล็ก ๆ ช่วยให้บุคลากร
ทางการแพทย์ของไทยได้ปลอดภัย เป็นก�าลัง
ส�าคัญให้ผ่านพ้นวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน

รู้หรือไม่? ตูเ้ก็บสิง่ส่งตรวจระบบความดันบวก

และลบมคีวามแตกต่างอย่างไร ? 

ตู ้ เ ก็บสิ่ งส ่งตรวจระบบความดันบวก 
บุคลากรทางการแพทย์จะปฏิบัติหน้าที่อยู ่
ภายในตู้ เพือ่ช่วยลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ส�าหรับอากาศหมุนเวียนภายในตู้ 
จะใช้พัดลมเป่าอากาศเข้าจากปล่องอากาศ
ด้านบน และปล่อยออกทางช่องระบายอากาศ
ด้านล่าง 

ส่วนตู้เก็บสิ่งส่งตรวจระบบความดันลบ 
บุคลากรทางการแพทย์จะปฏิบัติหน้าท่ีอยู่ด้าน
นอกและผูป่้วยอยู่ภายในตู ้มกีารควบคมุแรงดนั
ภายในตูใ้ห้มค่ีาน้อยกว่าแรงดนัด้านนอก ท�าให้
อากาศภายในตูท่ี้ผูป่้วยหายใจซึง่มกีารปนเป้ือน
ของเชื้อโรค ไม่สามารถหมุนเวียนออกมาสู ่
ภายนอกได้โดยตรง แต่จะถูกผ่านการกรองด้วย
ตัวกรองอากาศประสิทธิภาพสูง สามารถกรอง
ฝุ่นขนาดเล็กและเชื้อไวรัสโคโรนาได้ พร้อมทั้ง
มกีารฆ่าเชือ้ด้วยแสง UVC อกีครัง้ ท�าให้อากาศ
ที่ออกมาเป็นอากาศบริสุทธ์ิ ปราศจากเชื้อโรค 
สามารถสร้างความมั่นใจในการลดการแพร่
กระจายเชื้อไวรัสได้เป็นอย่างดี  



The air pressure inside the cabinet is kept below that of the outside level, meaning that the air in the cabinet breathed by 
the patients and probably contaminated with the virus cannot circulate directly outside. Instead, it will be filtered with a high 
efficiency air filter capable of removing dust particles and coronavirus, as well as being sterilized by UVC again, to ensure that 
the released air is clean and fresh.  

29 38
โรงพยาบาล

22 ตู้ตรวจความดันบวก

16 ตู้ตรวจความดันลบ

ตู้

ภาคเหนือ

50 200

25030 35
โรงพยาบาล

4 ตู้ตรวจความดันบวก

31 ตู้ตรวจความดันลบ

ตู้

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัดทั่วประเทศ

กว่า กว่า

โรงพยาบาลทั่วประเทศ

รวมจ�านวนตู้ตรวจ
• ความดันบวก 80 ตู้
• ความดันลบ 170 ตู้ 

ภาคกลาง

9 9
โรงพยาบาล

4 ตู้ตรวจความดันบวก

5 ตู้ตรวจความดันลบ

ตู้

ภาคตะวันตก

14 17
โรงพยาบาล

4 ตู้ตรวจความดันบวก

13 ตู้ตรวจความดันลบ

ตู้

ภาคตะวันออก

18 22
โรงพยาบาล

6 ตู้ตรวจความดันบวก

16 ตู้ตรวจความดันลบ

ตู้

ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563

กรุงเทพฯ

22 23
โรงพยาบาล

4 ตู้ตรวจความดันบวก

19 ตู้ตรวจความดันลบ

ตู้

นนทบุรี

20 23
โรงพยาบาล

4 ตู้ตรวจความดันบวก

19 ตู้ตรวจความดันลบ

ตู้
ภาคใต้

28 37
โรงพยาบาล

14 ตู้ตรวจความดันบวก

23 ตู้ตรวจความดันลบ

ตู้
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ประเทศไทย และ สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ได้ด�าเนนิการซ้ือ ขาย 

และแลกเปลีย่นพลงังานไฟฟ้าระหว่างกันมาอย่างยาวนานกว่า 50 ปี ผ่านความร่วมมอืของ

สองหน่วยงานด้านพลงังานไฟฟ้าของสองประเทศ คอื การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย 

(กฟผ.) และรัฐวสิาหกิจไฟฟ้าลาว (ฟฟล.) ทีร่่วมกันส่งเสริมให้ระบบไฟฟ้าของทัง้สองประเทศ

มีความมั่นคง เพราะไฟฟ้าเป็นปัจจัยส�าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ซ่ึงวันนี้ 

การเชือ่มโยงพลงังานไฟฟ้าของทัง้สองประเทศได้พฒันาข้ึนไปอกีข้ันด้วย นวตักรรมฝีมอื 

คนไทย ทีช่่วยแก้ปัญหาการส่งจ่ายกระแสไฟฟ้าเกินพกัิดบนสายส่งระหว่างไทย - สปป.ลาว

ระบบป้องกันพิเศษระหว่างประเทศ
เชื่อมโยงความมั่นคงระบบไฟฟ้า

ไทย - สปป.ลาว
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Thailand and the Lao People’s Democratic Republic 

(Lao PDR) have been buying, selling, and exchanging 

electricity for over 50 years through the cooperation 

of the Electricity Generating Authority of Thailand 

(EGAT) and Electricite du Laos (EDL).

The two state power utilities have worked together 

to strengthen the security of the power supply of both 

countries to support their economic and social 

development.

SIPS: A LOW-COST 
INNOVATION 
THAT TACKLES POWER OVERFLOW 
ON THAI-LAO INTERCONNECTION

ระบบป้องกันพิเศษระหว่างประเทศ ถูกพัฒนาขึ้นโดย
ทีมงานฝ่ายระบบควบคุมและป้องกัน กฟผ. โดยสืบเน่ือง
มาจากในช่วงปี 2562-ปัจจุบัน ระบบไฟฟ้าของ ฟฟล.  
มีก�าลังผลิตไม่เพียงพอ เนื่องจากปัญหาน�้าแล้ง ท�าให้ไม่มี
น�้าส�าหรับใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้า จ�าเป็นต้องรับซื้อ
ไฟฟ้าจาก กฟผ. เป็นปรมิาณมากจนบางช่วงเกิดการส่งจ่าย
ไฟฟ้าเต็มพิกัดของขีดจ�ากัดของก�าลังไฟฟ้า (Percent 
Limit) ท่ีรองรับได้ ส่งผลให้เกิดการจ่ายกระแสไฟฟ้าเกิน 
(Over Flow) บนสายส่งไฟฟ้าท่ีเชื่อมโยงระหว ่าง 
สองประเทศ ส่งผลให้แรงดันไฟฟ้าต�่าลง จนท�าให้เกิด 
ไฟฟ้าดับบางพื้นที่ของ ไทย - สปป.ลาว โดยเฉพาะบริเวณ
เมอืงหลวงของ สปป.ลาว สร้างความเสยีหายและอนัตราย
ต่อระบบไฟฟ้า รวมทั้งส่งผลกระทบในด้านต่าง ๆ ของ 
ทั้งสองประเทศอย่างต่อเนื่อง

กฟผ. - ฟฟล. จึงร่วมมือกันพัฒนานวัตกรรมระบบ 
ป้องกันฯ ขึ้น เพ่ือแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการ 
ส่งจ่ายกระแสไฟฟ้าเกินพิกัด ท�าให้ระบบไฟฟ้าของทั้ง 
สองประเทศมคีวามมัน่คง ไฟไม่ตก ไม่ดบั รวมทัง้เพ่ือรองรบั
ความต้องการการซื้อขาย แลกเปลี่ยนไฟฟ้าที่เพ่ิมสูงขึ้น 
ทุกปี โดยเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา กฟผ. และ 
ฟฟล. ได้น�านวัตกรรม “ระบบป้องกันพิเศษระหว่างประเทศ” 
ติดตั้งและใช้งานอย่างเป็นทางการเพ่ือทดสอบการใช้งาน
ในระบบจริง และเก็บข้อมูลต่าง ๆ เพื่อน�ามาวิเคราะห์และ
ปรับปรุงให้ระบบป้องกันฯ มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

The power interconnection between the 
two nations has recently advanced to 
another level with the emergence of a Thai 
innovat ion which he lps so lve  the  
problems of over-transmission on the 
Thailand-Lao PDR lines.

The Special International Protection 
System (SIPS) was developed by the Control 
and Protection System Division of EGAT.

Giving rise to the innovation was that 
EDL’s output has fallen short since last year 
due to the drought that restricted hydropower 
generation in Lao PDR.

That made it necessary for EDL to 
purchase a large amount of electricity from 
EGAT which, at certain times, exceeded the 
limit of electric power, resulting in the 
overflow on the interconnection lines. This 
caused a power outage in some areas, 
especially in Vientiane, the capital of Lao 
PDR.

It also caused damage and danger to 
the electricity system as well as affecting 
var ious aspects of  both countr ies 
simultaneously.
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โครงข่ายระบบส่งของ กฟผ. มกีารเชือ่มโยงสายส่งไฟฟ้าและ
สายระบบสื่อสารไฟเบอร์ออฟติก (Fiber Optic) ครอบคลุม 
ทัว่ประเทศ แต่ยังไม่มกีารเชือ่มต่อไปยัง สปป.ลาว เมือ่เกิดปัญหา 
การส่งจ่ายไฟฟ้าเกินพิกัดบนสายส่งไฟฟ้าระหว่าง กฟผ. - ฟฟล. 
จึงจ�าเป็นต้องใช้วิธีการแจ้งเตือนผ่านทางโทรศัพท์แทนการ 
ส่งสัญญาณผ่านสายสื่อสารไฟเบอร์ออฟติก เพราะการลงทุน
โครงข่ายสือ่สารสายไฟเบอร์ออฟตกิเชือ่มโยงไปยัง สปป.ลาว จะ
ต้องใช้งบประมาณสูงกว่าร้อยล้านบาท และใช้ระยะเวลานาน

ทีมงานฝ่ายระบบควบคุมและป้องกัน กฟผ. จึงได้น�า
นวัตกรรมอุปกรณ์ป้องกันระบบไฟฟ้าของ กฟผ. ท่ีมีอยู่เดิมมา
พัฒนาและต่อยอด จากเดิมที่ไม่สามารถรองรับการสื่อสารผ่าน
สัญญาณ 3G/4G ได้ น�ามาปรับปรุงจนสามารถรองรับได้ใน 
งบประมาณเพียงไม่ก่ีหมืน่บาท เกิดเป็น “นวัตกรรมระบบป้องกัน
พิเศษระหว่างประเทศ” ได้ส�าเรจ็ ซึง่ท่ีผ่านมาประเทศไทยไม่เคย
มีระบบสื่อสารและระบบสั่งการด้านการป้องกันระบบไฟฟ้าใน
ต่างประเทศมาก่อน ถือเป็นการน�าสนิทรพัย์ท่ีมอียู่เดมิมาพัฒนา
จนเกิดเป็นนวัตกรรมทีช่่วยแก้ไขปัญหาระดบัประเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ช่วยประหยัดงบประมาณและทรัพยากรในการ 
เดนิสายไฟเบอร์ออฟตกิกว่าร้อยล้านบาท ซึง่ความร่วมมอืครัง้นี้
ถือเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติตามข้อตกลงการปฏิบัติการ 

เชือ่มต่อระบบก�าลงัไฟฟ้า (Grid to Grid Operation Agreement) 
ระหว่าง กฟผ. และ ฟฟล. ท่ีได้ลงนามร่วมกันเมื่อเดือน
พฤศจิกายนปี 2562 เพ่ือให้การส่งผ่านพลังงานไฟฟ้าระหว่าง
สองประเทศมีความมั่นคงและจะมีการประสานความร่วมมือ 
เพ่ือพัฒนาต่อยอดผลงานทางด้านวิชาการร่วมกันเพ่ิมขึ้นใน
อนาคตอีกด้วย

หลักการท�างานของระบบป้องกันพิเศษระหว่างประเทศ ใช้
หลักการคล้ายกับแอปพลิเคชั่น LINE แบบกลุ่มไลน์ (LINE 
GROUP) คือ การส่งรหัส - รับรหัส - ถอดรหัส - วิเคราะห์รหัส - 
ตอบกลับ ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก ได้แก่ ฮาร์ดแวร์และ
ซอฟต์แวร์ ท�าหน้าท่ีตรวจสอบปริมาณการส่งไฟฟ้าจากไทย 
ไปยัง สปป.ลาว หากพบว่า ปริมาณการส่งไฟฟ้าก�าลังจะเกิน 
ขีดจ�ากัดของก�าลังไฟฟ้าที่สายส่งรองรับได้ จะมีสัญญาณ 
แจ้งเตือนส่งไปยัง ฟฟล. เพื่อให้ปรับลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าลง
ภายใน 20 นาที เพ่ือป้องกันไม่ให้สายส่งรับไฟฟ้าเกินพิกัด  
แต่หากไม่มกีารปรบัลดหรอืจดัหาแหล่งผลติไฟฟ้าอืน่ขึน้มาเสรมิ 
ระบบป้องกันพิเศษฯ ก็จะด�าเนนิการปลดไฟฟ้าบางส่วนในพ้ืนที่ 
สปป.ลาว ทันทีโดยอัตโนมัติ เรียงตามล�าดับความส�าคัญจาก
น้อยไปมากตามที่ สปป.ลาว ก�าหนด เพื่อรักษาสถานภาพของ
ระบบไฟฟ้าและสายส่งไฟฟ้าระหว่างสองประเทศให้มีความ
มั่นคงแข็งแรง
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Consequently, EGAT and EDL 
have addressed the problems by 
jo int ly  developing innovat ive 
protection systems to ensure that 
their electricity systems are stable, 
avert brownout and outage, as well 
as to support the increasing power 
exchange.

In February 2020, EGAT and EDL 
put the SIPS in place to test its  
actual application and to collect 
various data for analysis and 
improvement of the system with an 
aim to raise its performance.

E G A T ’ s  g r i d  c o n n e c t s 
transmission lines and fiber optic 
communication systems throughout 
the country, but has not yet been 
linked with Lao PDR’s system.

So when there is a problem with 
overpowered transmission on the 
EGAT-EDL interconnection lines, 
they need to use a telephone 
notification instead of sending an 
alert via fiber optic communication 
cables.

Establishing cross-border fiber 
optic communication lines are 
hampered by the investment costs 
of over a hundred million baht and 
too long development time.

To overcome these constraints, 
the EGAT team has resorted to 
upgrade  ex i s t i ng  e lec t r i ca l  
protection devices, which were 

previously incapable of supporting 
communication via 3G/4G signals, 
so that they can do so with much 
lower cost of  only a few ten  
thousand baht. 

That gave birth to the first 
innovation of its kind in Thailand, 
which never had a cross-border 
communication system for electrical 
protection before.

The innovation demonstrates an 
effort  to reinvent an exist ing 
innovation that efficiently and 
economically solves problems at the 
national level. Moreover, it helps  
save budget and resources for 
installing new fiber optic cables.

This partnership forms part of the 
Grid-to-Grid Operation Agreement, 
which EGAT and EDL co-signed in 
November 2019, to ensure the stable 
transmission of power supply 
between the two countries.

There will be further cooperation 
for developing academic works in the 
future.

The working principles of SIPS 
a re  s im i la r  to  L INE GROUP 
applications in terms of sending and 
receiving code, decryption, code 
analysis, and response. 

It consists of two main parts, 
hardware and sof tware,  and 
examines the amount of electricity 
delivered from Thailand to Lao PDR.
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1. NCC SCADA
ท�าหน้าที่ค�านวณก�าลังส่งบนสายส่ง

โดยโปรแกรม OVP สั่งการไปยัง

RTU เมื่อเกิด Over Load

EDT Control Center
แสดงสถานะของระบบว่าถูกสั่งการ

และใช้แสดงสถานะการแจ้งเตือนก่อนปลด

• THANGON

• VIENGKEO

• NAZAYTHONG

• KHOKSAAD

• PAKTHARNG

• THANALENG

2. RTU
รับค�าสั่งจาก OVP ส่งไปยัง 

DTT Master และรับสัญญาณจาก 

DTT Master ส่งไปยัง OVP

3. DTT Master (Broker)
รับสัญญาณจาก RTU 

และส่งสถานะไปยัง RTU

ด้วยการเข้ารหัส 128 bits

If it is found that the power transmission volume exceeds 
the limit of the transmission line capacity, a warning signal 
will be sent to EDL to reduce the electricity consumption  
within 20 minutes, preventing the transmission lines from 
beingoverloaded.

 But if there is no reduction or procurement of additional 
power sources, SIPS will automatically disconnect some 
electricity in the Lao PDR areas in order of importance, from 
lowest to highest, as determined by Lao authorities.

 This action is meant to maintain the security and status 
of power systems and transmission lines between the two 
countries.

 Rattawit Puttipattanasak, the team leader from the Control 
and Protection System Division, said that problems inspired 
the team to come up with methods and solutions, giving rise 
to innovation and new technology.

 “But it is crucial to ensure that the development creates 
more values from existing things,” he noted.

 Development of SIPS is based on the concept adopted 
by the team to improve existing equipment.

 In the past, EGAT’s National Control Center (NCC) and 
EDL’s Control Center had staff monitor the power  
transmission between the two countries 24 hours a day.

 The introduction of SIPS has shown that notification is 
faster and more accurate.

 Previously, the coordination had to be made by telephone 
which took more than 5-10 minutes.

 But now SIPS is able to send an automatic warning signal 
in 40 milliseconds which is faster than the blink of an eye, thus 
allowing EDL to resolve the situation quickly and efficiently.

 Aside from helping maintain the security of Thai-Lao PDR 
electrical systems, SIPS also reduces the work process, time, 
manpower and most importantly, curbs human error from the 
works.

  However, SIPS is monitored with a status check 
conducted every five seconds to see whether the system is 
still connected or the device is completely ready. In case that 
an error occurs, remedial action can be promptly taken.

 EGAT has filed a patent for the invention of SIPS and is 
preparing to establish the business guidelines for distributing 
the innovative product to external agencies.

 The electrical transmission system is like a large vessel 
in the human body. If there is no effective linkage, the electrical 
system will become unstable. Power failures and outage may 
occur.

  In short, SIPS is an important innovation ensuring that 
Thailand-Lao PDR interconnection fully functions to provide 
reliable and sufficient power supply for the people of two 
neighboring countries, allowing them to have a better quality 
of life in a sustainable manner.  
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สร้างการเชื่อมต่อที่ปลอดภัย ส่งผ่านข้อมูล
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นายรัฐวิชญ์ พุฒิพัฒนาศักดิ์ หัวหน้าทีมจากฝ่ายระบบ
ควบคุมและป้องกัน กล่าวว่า ปัญหาต่าง ๆ ช่วยสร้างแรง
บันดาลใจในการคิดค้นวิธีการและแนวทางในการแก้ไข
ปัญหา หลายครั้งยังช่วยส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ อยู่เสมอ แต่สิ่งส�าคัญที่เราควรตระหนักคือ 
การต่อยอดและพัฒนาสิง่ทีม่อียู่ให้เกิดคณุค่าและมลูค่ามาก
ย่ิงข้ึน นวัตกรรมระบบป้องกันพิเศษระหว่างประเทศเป็น 
ผลงานท่ีทีมงานทุกคนมุ่งมั่นตั้งใจน�าอุปกรณ์ท่ีมีอยู่เดิมมา
ปรับปรุงและพัฒนา จนกลายเป็นนวัตกรรมที่ช่วยเชื่อมโยง
ความมัน่คงระบบไฟฟ้าระหว่างประเทศเป็นครัง้แรกได้ส�าเรจ็

ที่ผ่านมา ศูนย์ควบคุมระบบก�าลังไฟฟ้าแห่งชาติ (NCC) 
ของ กฟผ. และ ELECTRICITE DU LAOS Control Center 
ของ ฟฟล. จะมเีจ้าหน้าทีค่อยเฝ้าสงัเกตการณ์ (Monitor) การ
ส่งจ่ายไฟฟ้าระหว่างกันอยู่ตลอด 24 ชั่วโมง แต่หลังจากน�า
ระบบป้องกันพิเศษฯ มาติดตั้งและทดลองใช้งานจริง พบว่า 
การแจ้งเตอืนรวดเรว็และถูกต้องมากขึน้ จากเดมิต้องประสาน
งานด้วยการโทรศัพท์แจ้งไปยัง ฟฟล. ใช้เวลามากกว่า 5-10 
นาที แต่ปัจจุบันระบบป้องกันพิเศษฯ จะส่งสัญญาณแจ้ง
เตือนอัตโนมัติทันทีภายใน 40 millisecond หรือเร็วกว่าการ 
กระพรบิตา ส่งผลให้ ฟฟล. สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้อย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

นอกจากระบบป้องกันพิเศษฯ จะช่วยรักษาความมั่นคง
ระบบไฟฟ้าระหว่าง ไทย - สปป.ลาว แล้ว ยังช่วยลด
กระบวนการท�างาน ท้ังลดเวลา ลดคน และลดขั้นตอนของ 
กฟผ. และ ฟฟล. ที่ส�าคัญที่สุด คือ ลดอัตราความผิดพลาด
จากการท�างานของผูป้ฏิบตังิาน (Human Error) อย่างไรก็ตาม 
ยังมีการ Monitor ระบบป้องกันพิเศษฯ โดยมีการตรวจสอบ
สถานะของระบบป้องกันพิเศษฯ ในเวลาทุก ๆ 5 วินาที ว่า 
ระบบยังคงเชื่อมต่อสัญญาณอยู่หรือไม่ หรืออุปกรณ์มีความ
พร้อมสมบูรณ์หรือไม่ เมื่อเหตุขัดข้อง (Error) ยังสามารถ
ด�าเนินการแก้ไขได้ทันท่วงที โดย กฟผ. ได้ด�าเนินการยื่นจด
ทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ระบบป้องกันพิเศษฯ แล้ว 
พร้อมเตรียมวางแนวทางการด�าเนินธุรกิจเพ่ือจัดจ�าหน่ายให้
แก่หน่วยงานภายนอก 

ระบบส่งไฟฟ้าเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ของร่างกาย 
หากขาดการเชือ่มโยงทีม่ปีระสทิธิภาพย่อมท�าให้ระบบไฟฟ้า
ขาดความมั่นคง ไฟตก ไฟดับ นวัตกรรมระบบป้องกันพิเศษ
ระหว่างประเทศ จงึถือเป็นนวัตกรรมชิน้ส�าคญัท่ีช่วยเชือ่มโยง
ความมั่นคงระบบไฟฟ้าระหว่าง ไทย - สปป.ลาว ช่วยให้
ประชาชนทั้งสองประเทศมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ ไฟไม่ตก  
ไม่ดับ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน  
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ในช่วงเวลาที่วิถีชีวิตของผู้คนต้องปรับเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงในระหว่างการล็อกดาวน์จากสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 หลายธุรกิจที่เกือบล้มไม่เป็นท่า แต่เมื่อได้รับการหยิบยื่นโอกาสที่ดีและ

แรงสนับสนุนจากคนไทยด้วยกัน เชื่อว่าประเทศไทยจะกลับมาเข้มแข็งได้อีกคร้ังอย่างแน่นอน “ตลาดนัด เอนจ้ี ของดี 

ทั่วไทย” เป็นหนึ่งในช่องทางการขายสินค้าบนโลกออนไลน์ที่เกิดข้ึนในช่วงของการล็อกดาวน์ ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 

แห่งประเทศไทย (กฟผ.) ตั้งใจรวบรวมสินค้าคัดสรรคุณภาพจากพ่ีน้องชุมชนรอบเขตเข่ือนและโรงไฟฟ้าของ กฟผ.  

มาไว้บนโลกออนไลน์ ผ่านแพลตฟอร์มในรูปแบบของกรุ๊ปเฟสบุ๊ก พร้อมให้ผู้ปฏิบัติงานและบุคคลทั่วไปสามารถเลือก

อุดหนุนสินค้าจากชุมชน ที่รับรองได้ว่าเป็นของ OTOP แท้ ๆ ที่ชุมชนผลิตเอง ทั้งยังเปิดโอกาสให้พนักงานและ 

อดีตพนักงาน กฟผ. ได้ร่วมขายสินค้าในตลาดอีกด้วย ทั้งนี้เพื่อมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวบ้าน 

ให้มีอาชีพที่มั่นคง สร้างรายได้ที่ยั่งยืน ภายใต้บรรยากาศการซื้อขายมิตรภาพแบบพี่น้องคนบ้านเดียวกัน

ตลาดนัด เอนจ้ี 

ของดีทั่วไทย

ตลาดออนไลน์
คัดสรรสินค้าคุณภาพจาก

ชุมชนรอบ กฟผ. ทั่วประเทศ 

ช่วยเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน
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ENGY MARKET OFFERS 
GOODIES FROM ALL OVER 
THAILAND ONLINE 
SELECTED QUALITY PRODUCTS 
FROM COMMUNITIES SURROUNDING 
EGAT’S FACILITIES ARE UP FOR 
GRABS, SUPPORTING THE LOCAL 
ECONOMY SUSTAINABLY.

At a time when people’s lifestyles have 

changed radically during the lockdown due to 

the coronavirus outbreak, numerous businesses 

are almost falling apart.

But when good opportunities and support 

are given to Thai people, Thailand will definitely 

get back on its feet.

The Engy Market is one online sale channel 

that emerged during the lockdown period. 

This is a new marketplace created by the 

Electricity Generating Authority of Thailand 

(EGAT) to gather quality products from the 

communities surrounding EGAT’s dams and 

power plants for selling online through the 

Facebook platform.

This new channel allows EGAT personnel 

and the general public to purchase  products 

certified as authentic OTOP offerings.

This platform also provides opportunities 

for current and former EGAT personnel to sell 

their own goods.

The marketplace is essentially meant to 

improve the quality of life and livelihood of the 

villagers, so that they can have a stable career 

and a sustainable income under the atmosphere 

of friendship trading.

แนวคดิการเปิดแหล่งซือ้-ขายสนิค้าและผลติภัณฑ์ต่าง ๆ  เพ่ือช่วยเหลอื
ชมุชนท่ีอาศยัอยู่ในพ้ืนท่ีโดยรอบเขตเขือ่น และโรงไฟฟ้าของแต่ละภูมภิาค
นั้นเกิดขึ้นมาได้พักใหญ่ เนื่องจากของดีของเด็ดจากท่ัวประเทศไทยน้ัน 
มีมากมาย อีกทั้งการสนับสนุนเศรษฐกิจและการสร้างปฏิสัมพันธ์ท่ีดี 
ต่อชุมชนโดยรอบยังเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของ กฟผ. จวบจนในช่วงเดือน
มีนาคมที่ผ่านมา สถานการณ์โควิด -19 ท�าให้ไอเดียสามารถกลายเป็นรูป
เป็นร่างได้จรงิ ผ่านการรวมตวัของคณะท�างานเฉพาะกิจท่ีรวบรวมพนกังาน
จากหลากหลายฝ่ายมาร่วมกันสร้างแพลตฟอร์มการซื้อขายสินค้าใน 
รูปแบบของกรุ๊ปเฟสบุ๊ก นอกจากนี้ยังได้การประสานงานอย่างดีเย่ียม
ระหว่างพนักงานท่ีท�างานอยู ่ส�านักงานใหญ่ กฟผ. ซึ่งเป็นผู ้สร ้าง
แพลตฟอร์ม และพนักงานท่ีท�างานในส่วนภูมิภาคซึ่งมีความใกล้ชิด 
ชาวชุมชนท่ีมีสินค้าของดีอยู่ในมือ จนสามารถตั้งกรุ๊ป “ตลาดนัด เอนจี้ 
ของดีท่ัวไทย” ชื่อตลาดสุดปังที่ได้ยินเพียงครั้งเดียวก็จ�าได้ และเปิดตัว 
อย่างเป็นทางการในวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา

จุดประสงค์ของการตั้งกลุ่มการซื้อขายในเฟสบุ๊กน้ัน เพ่ือให้ผู้ซื้อและ 
ผูข้ายสามารถท�าการซือ้ขายออนไลน์กันได้โดยตรง ผลประโยชน์และก�าไร
กลับคืนสู่ผู้ขายอย่างแท้จริงโดยไม่ต้องผ่านตัวกลาง ทั้งแพลตฟอร์มบน 
เฟสบุ๊กนี้ยังสามารถจัดท�าได้อย่างรวดเร็ว แต่มีประสิทธิภาพสูงพร้อม 
ตอบโจทย์การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนในช่วงท่ีสถานการณ์โควิด - 19  
ยังไม่คลี่คลาย

หลังจากเปิดตัวได้เพียง 2 เดือน ยอดสมาชิกในกรุ๊ปก็มีถึง 8,600 คน 
ทีมงานกล่าวว่าแม้จ�านวนจะไม่มากเท่ากรุ๊ปมาร์เกตเพลสต่าง ๆ ของ
สถาบันการศึกษาท่ีเปิดในช่วงเวลาใกล้กัน แต่การันตีว่ามีผู้ใช้งานแบบ 
Active มากถึง 85 เปอร์เซ็นต์ การซื้อขายจึงคึกคักเสมอ มีสินค้ามาให้ 
เลือกซ้ือไม่ขาดสาย แต่มีกฎข้อหน่ึงท่ีพนักงานต้องปฏิบัติตามอย่าง
เคร่งครัดคือ จะไม่ท�าการซื้อขายกันในเวลางาน

จุดเริ่มต้นของ

ตลาดนัด เอนจี้ ของดีทั่วไทย
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เพ่ือให้การซื้อขายเป็นไปอย่างมั่นใจท้ังผู้ซื้อและ 
ผูข้าย ระบบจดัการหลงับ้าน หรอืทมีแอดมนิผูด้แูลตลาด
จึงต้องตั้งกฎกติกาส�าหรับการคัดกรองผู้ขาย เพ่ือให้ได้
สินค้าที่ดี มีคุณภาพ สามารถตรวจสอบที่มาที่ไปได ้
ในทุกขั้น ส�าหรับผู้ซื้อนั้น เปิดโอกาสให้พนักงาน กฟผ. 
รวมท้ังบคุคลท่ัวไปสามารถกดเข้ากรุป๊มาร่วมชอปกันได้
อย่างเปิดกว้าง แต่หากจะเป็นผู้ขาย ตอ้งผ่านข้อก�าหนด
และการตรวจสอบ โดยต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1.ผูผ้ลติและขายสนิค้าชมุชน ต้องมาจากชมุชนรอบ
เขตเขื่อน โรงไฟฟ้า และระบบส่งของ กฟผ. ทั่วประเทศ 
หรือ

2.ต้องเป็นพนกังาน อดตีพนักงาน และลกูจ้าง กฟผ.
ส�าหรับผู ้ผลิตและขายสินค้าชุมชน เมื่อสมัครและ 
ผ่านการคัดกรองแล้วจะได้รับรหัสประจ�าตัวส�าหรับแจ้ง
ในหน้าโพสต์สินค้า โดยรหัสจะระบุเขตเขื่อนท่ีชุมชน
อาศัยอยู่ เช่น MM หมายถึงโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัด
ล�าปาง, MNG หมายถึงวิสาหกิจชุมชนโรงไฟฟ้าเขื่อน 
แม่งดัสมบรูณ์ชล จงัหวัดเชยีงใหม่, SRD คอื สนิค้าชมุชน
รอบ กฟผ.เขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ในส่วน 
ของพนักงาน อดีตพนักงานและลูกจ้าง กฟผ. สามารถ
ใช้รหัสพนักงานเพื่อยืนยันตัวตนในการโพสต์สินค้าได้

คัดกรองผู้ขาย

มั่นใจได้ว่าของดีชัวร์

THE BEGINNING
The concept of being an open window for buying and 

selling of products to help communities in the area surrounding 
EGAT’s dams and power plants has been around for a while.

It stems from the fact that there are many good things 
being produced all over Thailand.

In addition, supporting local economy and establishing a 
good relationship with the surrounding communities is one of 
EGAT’s main missions.

The eruption of the coronavirus pandemic in March this 
year allowed these ideas to take shape, through the integration 
of several task forces which brought together personnel from 
various divisions to create a product trading platform in the 
form of Facebook group.

There was an excellent coordination between the staff at 
the EGAT headquarters who created the platform and staff 
working in the regions who were close to the communities with 
good products in hand.

Such coordination has officially enabled the establishment 
of Engy Market, a name which has been so easy to remember 
since it was heard on May 28, 2020.

The purpose of setting up a trading group on Facebook 
is to allow buyers and sellers to trade online directly without 
sharing benefits and profits with intermediaries.

In addition, creating the platform on Facebook can be 
done quickly and with high efficiency. It is also easy  to respond 
to urgent requests in times of unresolved situations.

Just two months after the launch, the total number of 
members in the group has reached 8,600.

Although the number is not as large as other marketplace 
groups, such as educational institutions, which were opened 
at the same time, the team in charge of the group has said 
that up to 85% of members are active users, especially since 
there is a variety of products on offer.

However, there is one rule that EGAT personnel must follow 
strictly - no trading is conducted  during working hours.

VENDOR SCREENING 
TO ENSURE QUALITY GOODS

To ensure the confidence in trading of both buyers and 
sellers, the back-office management system, or the “admin” 
team, must set up rules to ensure that the quality of products 
is up to scratch, and their origins can be traced at every step.

The platform is open for both EGAT personnel and the 
general public to enjoy the online shopping experience.

A seller must meet qualification criteria and is subject to 
verification as follows :

Firstly, manufacturers and sellers of community products 
must come from communities surrounding EGAT’s dams, power 
plants, and transmission systems throughout the country.

Secondly, they must be EGAT personnel, former staff or 
contract employees.
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ปัจจุบันมีชุมชนโดยรอบ กฟผ. สมัครเข้าร่วมเป็นพ่อค้า แม่ค้าออนไลน์กัน
มากกว่า 50 ชุมชน สินค้าที่หลากหลายท�าให้การซื้อขายเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มี
สินค้าทั้งกลุ่มอุปโภค บริโภคหลายร้อยไอเทมให้เลือกชอป ซึ่งตลาดเอนจี้ฯ ได้
ท�าการจัดหมวดสินค้าไว้เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหา ในกรณีที่โพสต์ถูกเลื่อนลงไป
ไกลในหน้าฟีด (Feed) ตัวอย่างหมวดหมู่ของสินค้าที่แยกไว้ มีทั้ง สินค้าชุมชน 
“ของกิน” สินค้าชุมชน “ของใช้ ของที่ระลึก” กับข้าว อาหารคาว น�้าพริก อาหาร
แปรรูป ของหวาน เบเกอรี่ ขนมขบเคี้ยว ผลไม้ ผลไม้แปรรูป เครื่องดื่ม อาหาร
ทะเล อาหารสด นอกจากน้ียังมีสินค้าอื่น ๆ ที่น่าสนใจสามารถโพสต์ขายได้  
ทัง้เครือ่งใช้ไฟฟ้า เครือ่งครวั เครือ่งแต่งกาย เครือ่งส�าอาง สกินแคร์ เฟอร์นิเจอร์ 
ของตกแต่งบ้าน ต้นไม้ ดอกไม้ อุปกรณ์ท�าสวน ของใช้ส่วนตัวมือหนึ่ง มือสอง 
หรอืแม้แต่บ้าน คอนโดมเินยีม รถยนต์ ก็มใีห้เลอืกชอป เรยีกว่าสมกับนิยามของ 
“ตลาดนัด” ทีม่ทุีกสิง่ให้เลอืกสรรจรงิ ๆ  แถมด้วยโพสต์รวิีวสนิค้าทีแ่ยกหมวดหมู่
ไว้ให้อย่างชัดเจน เพื่อลองดูฟีดแบคจากผู้ที่เคยสั่งและลองใช้จริงมาแล้ว

เทคนิคการชอป

Manufacturers and sellers of community 
products, who have applied and have been 
screened, will receive an ID to use as a 
reference when posting their products on the 
group.

The code indicates the area of the dam’s 
location where the community lives, for 
example, MM refers to Mae Moh Power Plant 
in Lampang Province, MNG means community 
enterprise at Mae Ngat Somboon Chol Dam 
Power Plant in Chiang Mai Province and SRD 
involves the community products from 
Sirindhorn Dam in Ubon Ratchathani Province.

For EGAT personnel, former staff and 
contract employee, they can use the employee 
ID number to verify their identity when posting 
products.

SHOPPING TECHNIQUES
Currently, there are more than 50 

communities that have applied to become 
online merchants, offering a wide variety of 
products which help keep the platform active.

There are hundreds of consumer products 
to shop for, grouped by category making it  
easy to find, in case that a post is scrolled 
further down on the page feed.

These categories are items like food, 
souvenirs, savory dishes, chili pastes, 
processed food, dessert, bakery, snack, fruit, 
processed fruit, beverage, seafood, and fresh 
food.

There are also other products of interest  
which can be posted for sale, including 
electrical appliances, kitchen utensils, 
apparel, cosmetics, skincare, furniture, home 
decorations, plants, flowers, gardening 
equipment, personal care items, pre-owned 
items, and even houses, condominiums, and 
cars. 

It truly serves the definition of a “market” 
with everything to choose from, plus product 
reviews which are clearly categorized and 
include feedback from people who have 
actually ordered and tried these products 
before.
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เปิดตลาดไปได้สองเดือน ก็มีสินค้ายอดนิยมซึ่งเป็นท่ีกล่าวถึง
ในตลาดมากมาย เปิดออเดอร์ครั้งใดได้รับฟีดแบคดีเกินคาด เรามี
ตัวอย่างบางส่วนมาแนะน�า

• กาแฟดอยแม่ส้าน สินค้า OTOP จากต�าบลบ้านดง อ�าเภอ
แม่เมาะ จงัหวัดล�าปาง กาแฟอาราบก้ิาสดุพิเศษทีแ่ตกต่างจากพ้ืนท่ี
อื่น ๆ เพราะปลูกบนพ้ืนที่เขาหินปูนแดนภูเขาไฟ รอบโรงไฟฟ้า
แม่เมาะ ท�าให้มีความโดดเด่นเรื่องรสชาติ แรกสัมผัสท่ีโคนล้ิน 
ให้ความรู้สึกหอมละมุนนุ่มลึก มีให้เลือกทั้งกาแฟดริป เมล็ดกาแฟ
ค่ัวเข้ม - ค่ัวกลาง และทอฟฟี่กาแฟสูตรคาปูร้อน • ‘เหมยเซ็ง’  
น�้าผ้ึงป่าเดือน 5 จากชุมชนบ้านจ�าปุย ต�าบลบ้านดง อ�าเภอ
แม่เมาะ จังหวัดล�าปาง รสชาติหวานหอมฉ�่าละมุนลิ้น แถมดีต่อ
สุขภาพ • น�้าพริกสมุนไพรธรรมชาติ สินค้าจากกลุ่มแม่บ้าน
สามเงา ต�าบลสามเงา อ�าเภอสามเงา จังหวัดตาก ชุมชนรอบเขื่อน
ภูมิพล ที่ท�าสดใหม่ ผลิตจากวัตถุดิบในชุมชน รับประกันความสด 
สะอาด และอร่อย • ผงสมุนไพรร�าเพย สินค้า OTOP จากชุมชน
บ้านเวียงสวรรค์ ต�าบลแม่เมาะ อ�าเภอแม่เมาะ จังหวัดล�าปาง  
เป็นผงสมุนไพรส�าหรับขัดผิวหน้าและผิวกายท�าจากทานาคาและ
สมนุไพรพ้ืนบ้าน 5 ชนดิ ปลอดภยั ไร้สารเคม ีได้รบั อย. และการนัต ี
รางวัล OTOP 5 ดาว • ชาใบขลู ่ สินค้าจากวิสาหกิจชุมชน 
ภูมิป ัญญาชายฝ ั ่ งทะเล ต�าบลคลองต�าหรุ  จังหวัดชลบุรี  
ชาสมุนไพรจากป่าชายเลนท้องถ่ินของอ�าเภอบางปะกง สามารถ 
ใช้ชงดื่มแทนชา มีสรรพคุณในการขับปัสสาวะช่วยขับสารพิษ 
และลดอาการบวมน�้า ลดความดันโลหิต ลดน�้าตาลในเลือด และมี
สารต้านอนุมูลอิสระ • แตงโมนอนเปล จากชุมชนบ้านไทรย้อย 
หมู ่ 12 จังหวัดแพร่ ท่ีเปิดให้รับจองแตงโมนอนเปลส่วนตัว 
ล่วงหน้า รับรองว่าอร่อยและปลอดสารเคมี

ของดีทั่วไทย 

ขายดีติดอันดับท็อป
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ในราวเดือนตุลาคม 2563 ที่จะถึงน้ี ตลาดนัด เอนจี้ ของดีท่ัวไทย จะเชิญกลุ่มผู้ขายจากชุมชนโดย 
รอบ กฟผ. จากทั่วประเทศมาเปิดตลาดนัดที่ กฟผ. ส�านักงานใหญ่ ในช่วงระหว่างสัปดาห์ ก่อนจะย้ายไปเปิด
ตลาดใหญ่อีกครั้งที่ศูนย์การค้าชั้นน�าในช่วงสุดสัปดาห์ เพ่ือให้ชาว กฟผ. และประชาชนทั่วไปได้เลือกชอป
สินค้าดีจากชุมชนได้อย่างเต็มอิ่ม ทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์ตลาดได้อีกช่องทางหนึ่ง ในขณะเดียวกันยัง
เปิดโอกาสให้กลุ่มผู้ขายได้เข้ามาร่วมเวิร์คชอป แนะน�าวิธีการจ�าหน่ายสินค้าออนไลน์ให้ได้ยอดสุดปัง การ
ควบคมุคณุภาพสนิค้าให้ได้มาตรฐาน เพ่ือน�ากลบัไปเป็นต้นแบบในการพัฒนาการขายของชมุชนต่อไป ท้ังนี้
ส่วนหน่ึงก็เพ่ือเตรียมพร้อม หากผู้ผลิตหรือชุมชนใดมีศักยภาพเพียงพอต่อการส่งออก ที่จะช่วยเพ่ิมรายได้
ของชมุชนได้อย่างเป็นกอบเป็นก�า กฟผ. ก็มุง่ท่ีจะช่วยเหลอืและพัฒนาควบคูกั่นไป เพ่ือให้สมกับเจตนารมณ์
ที่ต้องการ  

ก้าวต่อไปของตลาดนัดออนไลน์ 

สู่ตลาดนัดออนกราวน์

BEST SELLERS
Two months after its opening, there are many popular 

products which are mentioned in the market.
Many products have received enthusiastic responses from 

the market beyond what was expected when they first started 
taking orders. For example:

Doi Mae San Coffee is an OTOP product from Ban Dong 
Sub-district, Mae Mo District, Lampang Province.

It is a special Arabica coffee that is different from the ones 
from other areas because it is grown on the limestone volcanic 
mountain area around Mae Moh Power Plant.

That makes it unique in taste with soft and deep fragrances.
It is available in a drip, brew-in-your-cup sachets with the 

selection of Dark Roast, Medium Roast, and Toffee Hot 
Cappuccino.

“Mei Seng” Wild Honey from Ban Cham Pui Community, in 
Ban Dong Sub-district, Mae Moh District, Lampang Province, 
which offers a sweet fragrant taste and health benefits.

The Natural Herbal Chili Paste from Sam Ngao Housewives 
Club, in Sam Ngao Sub-district, Sam Ngao District, Tak Province,  
is freshly made by the community around Bhumibol Dam.

The chili paste is made from local ingredients and is 
guaranteed for freshness, cleanliness, and deliciousness.

Ram Poey herbal powder is an OTOP product from Ban 
Wiang Sawan community, Mae Mo Sub-district, Mae Moh 
District, Lampang Province.

Used as a face and body scrub, the product is made from 
Thanaka and five local herbs, which are safe and chemical free. 
It is also certified by the Food and Drug Administration and 
guaranteed as a 5-star OTOP product.

Bai Klui Tea Leaves are products from a coastal wisdom 

community enterprise of Klong Tamru Sub-district, Chon Buri 
Province.

This herbal tea from the local mangrove forests of Bang 
Pakong District can be used to brew drink instead of tea.

It has diuretic properties, detoxifies and reduces edema, 
lowers blood pressure, reduces blood sugar, and contains 
antioxidants.

The delicious and chemical-free Tangmo Non Plae from 
Ban Sai Yoi Community of Moo 12 in Phrae Province can be 
ordered online. 

FROM ONLINE TO ON-GROUND
In October, the Engy Market will invite a group of vendors 

from the communities surrounding EGAT sites from all over  
the country to open the market at EGAT headquarters during 
the week.

The market will later move to a bigger site at leading 
shopping centers on the weekend to allow EGAT personnel 
and the general public to shop for quality products from the 
community in a larger scale.

This will also help promote the market and, at the same 
time, allow vendors to join a workshop to learn about the best 
way to sell products online and how to control product quality 
to meet industry standards.

The learning can be taken as a model for further 
development of the community’s sales.

Furthermore, it will prepare producers or communities with 
potential to export their goods, a move that will help increase 
their revenue significantly.

EGAT is preparing to assist vendors and to grow with them 
in order to meet the desired intent.  
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DRINK MILK EVERY DAY, 
GOOD FOR ALL AGES

ด่ืมนมทุกวัน

ด่ืมได้ทุกวัย

วนัที ่1 มถุินายน ของทกุปี องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาต ิ(The Food 

and Agriculture Organization หรือ FAO ) ก�าหนดให้เป็นวันด่ืมนมโลก (World 

Milk Day) เพ่ือให้ประเทศและองค์กรต่าง ๆ ให้ความส�าคัญและร่วมกันจัดกิจกรรม

รณรงค์บริโภคนม โดยในปี 2020 ได้ก�าหนดแคมเปญไว้ว่า “Enjoy Dairy” ดังนั้น 

กิจกรรมวันด่ืมนมโลก ประจ�าปี 2563 จึงก�าหนดค�าขวัญไว้ว่า “สร้างความสุข เสริม

ภูมิคุ้มกัน ด่ืมนมทุกวัน ด่ืมได้ทุกวัย บริโภคนมได้หลากหลายเมนู” “Strengthen 

Immunity by Drinking  Milk, Everyday for Everyone in Every Menu”

The Food and Agriculture Organization 

(FAO) has marked June 1
st
 of every year as 

‘World Milk Day’ to underline the importance 

of milk consumption.

Countries and organizations are encouraged 

to jointly organize milk drinking campaigns, 

which in 2020 come under the slogan of 

‘Strengthen Immunity by Drinking Milk, 

Everyday for Everyone in Every Menu.’

ที่มา / source : ส�ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ / Office of Health Promotion Fund
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“นม” ถือเป็นอาหารชนิดแรกทีพ่วกเราเกือบทกุคนได้บรโิภค 
นั่นคือ น�้านมจากอกแม่ ต�าราเภสัชกรรมไทย ระบุว่า น�้านมแม่ 
มีรสหวานเย็น บ�ารุงก�าลัง ช่วยลดการอักเสบ บรรเทาอาการ
ท้องผูก น�้านมโค มีรสหวานมัน ช่วยบ�ารุงก�าลัง บ�ารุงร่างกาย 
ส่วนน�้านมแพะ รสหวานฝาด บ�ารุงร่างกาย บรรเทาอาการ 
ท้องเสีย บรรเทาอาการไอ ดังนั้น นมถือเป็นเครื่องดื่มที่มี
ประโยชน์มาช้านาน อีกท้ังเป็นเครื่องดื่มท่ีเหมาะกับทุกเพศ 
ทุกวัย อุดมไปด้วยสารอาหารที่จ�าเป็นต่อร่างกาย ไม่ว่าจะเป็น
โปรตนี แคลเซยีม ซึง่มคีวามส�าคญัมากในการเสรมิสร้างกระดูก
และฟันให้แข็งแรง ร่างกายสามารถดูดซึมไปใช้ได้ดีที่สุด

Milk, specifically breast milk, is the first food that 
almost all of us consume.

The Thai Pharmacy textbook states that breast  
milk is sweet and nourishing, helping to reduce 
inflammation and relieve constipation.

Cow’s milk is also sweet, nourishing the body and 
making it strong.

Goat’s milk has a sweet-astringent taste, nourishing 
the body and relieving diarrhea and cough.
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นอกจากน้ี “นม” ยังมีสารอาหารอื่น ๆ เช่น ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม 
แมกนีเซียม คาร์โบไฮเดรต ไขมัน และวิตามินบี 12  ใน 1 วัน เราควรดื่มนม
อย่างน้อยวันละ 2 แก้ว หรือประมาณ 400 มิลลิลิตร เพื่อการมีสุขภาพที่ดี 
และแข็งแรง

ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม 
สขุภาพ (สสส.) และรกัษาการผูอ้�านวยการส�านกัสร้างเสรมิวิถีชวิีตสขุภาวะ 
กล่าวว่า  สสส.ในฐานะหน่วยงานที่ผลักดันรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจ
ทีถู่กต้องให้กับคนไทยในเรือ่งเก่ียวกับสขุภาพ  มจีดุมุง่หมายในการสนบัสนุน
ให้คนไทยได้ดื่มนมตามความเหมาะสมของแต่ละช่วงอายุ เพ่ือให้ร่างกาย
แขง็แรง ในส่วนของการส่งเสรมิการบรโิภคนัน้นอกจากจะมผีลดต่ีอสขุภาพ
แล้ว ยังสามารถดื่มทดแทนการด่ืมเครื่องด่ืมท่ีไม่มีประโยชน์ต่อร่างกาย 
ได้อีกด้วย

โอกาสน้ีจึงขอน�าสาระความรู้ดี ๆ เก่ียวกับวิธีการเลือกซื้อและเก็บ 
รักษานมให้สดใหม่ มีคุณภาพพร้อมดื่ม ตามอายุของนมแต่ละประเภท 
มาฝากกัน 

วิธีเลือกซ้ือนม

1.  ดูวัตถุประสงค์และความต้องการในการดื่มนม 
ได้แก่ คุณค่าทางโภชนาการ ย่อยง่าย ให้พลังงานและ 
ไขมันต�่า รสชาติที่ถูกใจ

2. ตรวจสอบผลิตภัณฑ์นม โดยอ่านข้อมูลบนฉลาก
3. สังเกตฉลาก ข้อมูลส�าคัญต้องครบถ้วน ได้แก่ ชื่อ

อาหาร ชื่อท่ีตั้งผู้ผลิต ผู้แบ่งบรรจุ ปริมาณสุทธิ ส่วน
ประกอบ วันเดือนปีที่ผลิต และวันเดือนปีที่หมดอายุ

4. ภาชนะบรรจุต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่รั่ว ไม่ซึม 
ไม่บวม ไม่ฉีกขาด

5.  เลือกบริโภคผลิตภัณฑ์นมท่ีมีเครื่องหมายของ
ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เท่านั้น

6.  เลี่ยงการซื้อนมจากร้านค้าท่ีจ�าหน่ายแบบไม่
เหมาะสม เช่น ตู้แช่ หรือสถานที่เก็บที่ไม่ได้มาตรฐาน

นมมีหลายประเภท นมแต่ละประเภทมีวิธีการเก็บรักษา

แตกต่างกัน ดังนี้

• นมพาสเจอร์ไรส์ - เป็นนมที่ผลิตโดยใช้อุณหภูมิต�่า 
เพ่ือฆ่าเชือ้จลุนิทรย์ีทีก่่อให้เกิดโรค แต่ไม่สามารถท�าลาย
เชื้อจุลินทรีย์ที่ท�าให้อาหารเน่าเสีย กระบวนการน้ีจะใช้
ความร้อนต�่าที่สุด เพื่อรักษากลิ่น และรสของน�้านมสดไว้ 
เป็นนมท่ีมีคุณค่าทางอาหารใกล้เคียงกับนมโคสดมาก
ที่สุด และยังมีรสชาติอร่อยอีกด้วย เมื่อซื้อมาแล้วให้เก็บ
ในตู้เย็นทันที หากดื่มไม่หมดก็ให้เก็บในตู้เย็น จะเก็บได้
นานประมาณ 10 วันที่อุณหภูมิ 25 °C นับจากวันที่บรรจุ 
ในกรณีที่ต้องการเก็บไว้ดื่มอีก ควรเทแบ่ง ไม่ดื่มจาก
ภาชนะบรรจุโดยตรง เพราะจะท�าให้นมบูดง่าย

• นมยูเอชที - เป็นนมท่ีผ่านกรรมวิธีฆ่าเชือ้ด้วยความ
ร้อนสูง แต่ใช้ระยะเวลาการฆ่าเชื้อที่ส้ันมาก เพ่ือไม่ให้
คณุภาพของน�า้นมเปลีย่นแปลงไป ก�าจดัเชือ้จลุนิทรย์ีได้
เกือบท้ังหมด สามารถเก็บได้นานถึง 6-9 เดือน ทีอ่ณุหภมูิ
ปกติ โดยไม่ต้องแช่ตู้เย็น ไม่ควรให้โดนแดดโดยตรง แต่
ถ้าเปิดกล่องแล้วดื่มไม่หมดก็ควรน�าไปแช่ในตู้เย็น

• นมสเตอริไลซ์ - เป็นนมทีผ่่านกรรมวธีิฆ่าเชือ้โดยใช้
ความร้อนสูง และเวลานาน สามารถท�าลายเชื้อจุลินทรีย์
ทีท่�าให้เกิดโรค และจลุนิทรย์ีท่ีท�าให้นมเน่าเสยี จงึเก็บได้
นานถึง 12 เดอืน โดยไม่ต้องแช่เย็น แต่ไม่ควรให้โดนแดด
โดยตรง

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ท่ีพวก
เราทุกคนก�าลังปรับตัวเพ่ือใช้ชีวิตวิถีใหม่ จึงอยากให้ทุก
คนหนัมาดแูลสขุภาพ ออกก�าลงักาย เอาใจใส่เรือ่งความ
สะอาดมากขึ้น การเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ 
ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีดูแลตัวเอง และเพ่ิมภูมิคุ ้มกันให้กับ
ร่างกาย การดื่ม “นม” เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เราสามารถ
น�ามาปรับใช้ได้ในชีวิตประจ�าวันได้ง่าย ๆ  
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Therefore, milk is a drink that has been useful for a long time. 
Not only suitable for all ages, but it is also rich in essential nutrients, 
particularly protein and calcium which are very important in 
strengthening bones and teeth. The body can absorb these nutrients 
to make the best use of them.

Moreover, milk contains other nutrients such as phosphorus, 
potassium, magnesium, carbohydrates, fats, and vitamin B12.

For good health, we should drink at least two glasses of milk, 
or about 400 ml. everyday.  

Dr. Pairoj Saonueam, Assistant Manager of the Thai Health 
Promotion Foundation (ThaiHealth) and Acting Director of the Office 
of Health Promotion, said ThaiHealth advocates Thai people to drink 
milk appropriately for each age range.  

Drinking milk offers health benefits and is a good substitute to 
unhealthy beverages.

We would like to take this opportunity to offer some advice on 
how to buy and keep milk fresh and in good quality according to 
the shelf life of each type of milk.

HOW TO BUY MILK
1. Ask yourself what your objectives and needs for drinking milk 

are: nutritional value, energy boost, fat content, and taste.
2. Read the information of the dairy product thoroughly on the 

label.
3. The label should contain key information, such as food name, 

names and addresses of manufacturers and packers, net volume, 
ingredients, as well as dates of manufacturing and expiry.

4. The containers must be in good condition, not leaky, swollen, 
or torn.

5. Consume ONLY dairy products with the Food and Drug 
Administration (FDA)’s mark.

 6. Avoid buying milk from inappropriate stores, such as from 
freezers or substandard storage locations.

THERE ARE DIFFERENT TYPES OF MILK, EACH OF WHICH 
REQUIRES DIFFERENT STORAGE METHODS AS FOLLOWS:

• Pasteurized Milk is produced by using low temperatures to kill 
the pathogenic microbes, but not the microbes that spoil the food.

This method uses the lowest heat to preserve the smell and the 
flavor of fresh milk.

Therefore, it is the most nutritious milk closest to fresh cow’s milk 
and also tastes delicious.

Once purchased, store it in the refrigerator immediately. If you 
cannot finish it at once, keep it in the refrigerator where it can last up 
to 10 days at a temperature of 25 degrees Celsius from the date of 
packing.

If you want to save some milk for future consumption, you should 
pour it into a glass instead of drinking directly from a container so as 
not to spoil the rest of it. 

• UHT Milk goes through high heat sterilization for a very short 
time so as not to change the quality of milk but to eliminate almost 
all microbes.

It can be stored for up to 6-9 months at normal temperatures 
without having to be refrigerated but should not be exposed to direct 
sunlight.

If you can’t finish the milk at once, put the remainder in the 
refrigerator.

• Sterilized Milk requires a high amount of heat for a long time 
to destroy pathogenic microbes as well as microbes which spoil milk.

It can be stored for up to 12 months without having to be 
refrigerated and should not be exposed to direct sunlight.

During the Covid-19 pandemic, we are all adapting to the New 
Normal of life.  We all need to pay attention to our health, exercise, 
and hygiene.

Choosing a healthy diet is one way to take care of ourselves and 
to raise our immunity.

Drinking milk is another option we can easily adopt in everyday 
life.  
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GO GREEN TOGETHER 

IN BANG KRUAI

ในบางกรวย
ชวนเที่ยววันเดย์ทริปสุดกรีน เปิดรับพลังสดชื่น

ท่ามกลางธรรมชาติใกล้กรุง 

ยลเสน่ห์ชุมชนชาวสวน พร้อมเช็กอินคาเฟ่สุดชิล 

เรารู้...โลกต้องรู้ว่า นนทบุรี มีที่เที่ยวมากกว่าเกาะเกร็ด...เช่นอ�าเภอเล็ก ๆ อย่างบางกรวย 

แต่มจุีดเด่นไม่เหมอืนใคร เพราะเป็นทีต่ัง้ของโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ อย่างโรงไฟฟ้าพระนครเหนอื 

แถมยงัมทีีท่่องเทีย่วสดุชกิมากมาย เทีย่วได้เทีย่วดีทกุเพศทกุวยั ทัง้ท่องเทีย่วแบบธรรมชาติ

สัมผัสวิถีชาวบ้าน หรือจะเป็นคาเฟ่เก๋ ๆ ที่มีมุมถ่ายรูปสวยงามไม่ซ�้าใคร ขับรถเที่ยวง่าย ๆ 

ไปกันก๊วนเล็ก ๆ เวลาน้อยก็เที่ยวได้ ใช้งบไม่ต้องมากแต่ได้พักใจกันเต็ม ๆ

Go Green กัน

Take a day trip to refresh and energize 

yourself in the midst of nature near the 

city; in a place enchanted with farmer 

communities and chilled out chic cafes.

When it comes to tourist attractions, there is more 
to Nonthaburi than Koh Kret, for instance, the small 
district of Bang Kruai, which has a unique feature of 
being home to the  large North Bangkok Power Plant 
and many chic attractions.

Bang Kruai caters to tourists of all genders and 
ages, with activities, such as nature tours to 
experience villagers’ way of life, to simply hanging 
out in stylish cafes with beautiful and unique 
photography angles.

The district can be easily reached by road, and 
the trip takes little time and a small budget but still 
feels like you have taken a full vacation.
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อิ่มเช้าในตลาดน�้า

จากแม่น�้าเจ้าพระยาที่ไหลผ่านหน้าตลาดท่าน�้านนท์ 
สู่ล�าคลองหลายสายที่ไหลเชื่อมโยงเข้าสู่เขตบางกรวย แม้
จะมีถนนหนทางตัดผ่าน แต่วิถีชุมชนริมคลองยังมีให้เห็น
ทั้งบ้านชายคลอง วัดเก่าริมน�้า เรือกสวนอันร่มรื่น รวมถึง
ตลาดน�้าประจ�าวัดก็กลายเป็นอีกจุดขายของบางกรวย 

มื้อเช้าของเราจึงไปฝากท้องที่ตลาดน�้าสองแห่งใกล้ ๆ 
กันคือ ตลาดน�้าวัดตะเคียนที่ริมคลองบางคูเวียง และ 
ตลาดน�า้วัดโบสถ์บน รมิคลองบางกอกน้อย ใครชอบความ
อลังการของอาหารการกิน ให้ป ักหมุดท่ีวัดตะเคียน 
เพราะตลาดใหญ่กว่า คึกคักกว่า แต่ถ้าชอบบรรยากาศ 
ไม่พลุกพล่าน ตรงมาตลาดน�้าวัดโบสถ์บน มานั่งหย่อนขา
ที่ศาลาริมน�้า กินของอร่อย ๆ ทั้งคาวหวาน ดูชีวิตริมคลอง 
มองเรือแล่นไปมา บอกเลยว่าเพลินพุงเพลินใจ

BREAKFAST 
AT FLOATING MARKETS

Though the Chao Phraya River flows 
through the front of Tha Nam Non market 
to many canals which connect with Bang 
Kruai along with road links, the traditional 
way of life of the local communities, old 
temples, shady gardens and floating 
markets along the canals can still be seen.

The floating markets in temples along 
canals are Bang Kruai’s selling points.

So our breakfast was served at the two 
nearby floating markets, Wat Takian 
Floating Market on the banks of Bang 
Khuwiang Canal, and Wat Bot Bon Floating 
Market by Bangkok Noi Canal.

Those who like the grandeur of food 
should go to Wat Takian because the 
market there is bigger and bustling.

But if you prefer a less crowded 
atmosphere, go straight to Wat Bot Bon 
Floating Market and find a seat at the 
pavilion by the water. Here you can enjoy 
delicious savory foods and sweet desserts 
whilst watching the boats, and life along the 
canal, drift slowly by, enjoyable for both 
your mind and stomach.
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ล่องเรือเที่ยวสวน 

อ่ิมแล้วเรามีนัดไปล่องเรือกับชาวปลายบาง ชุมชนที่ยังมีพ้ืนท่ี
สวนเขียว ๆ ให้สูดออกซิเจนได้เต็มปอด ไปสัมผัสชีวิตริมสายน�้า 
และแวะจุดท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ เริ่มด้วยสวนศูนย์เรียนรู้สมุนไพร
เฉลิมพระเกียรติฯ ที่ต้อนรับเราด้วยเวลคัมดริ๊งค์อย่างชาหญ้าหวาน
ร้อน ๆ กับข้าวต้มมัดอร่อย ๆ และได้เรียนรู้ประโยชน์ของสมุนไพร
กว่า 300 ชนิด ซึ่งแอบติดใจชาหญ้าหวานเลยสอยกลับบ้านมาด้วย 
ส่วนใครอยากซื้อต้นหญ้าหวานไปปลูกก็มีขายนะ 

จากนั้นมาชมบ้านไม้สักทองอายุ 100 ปี ริมคลองบางราวนก  
ซึ่งในอดีตมีคุณตาเป็นช่างไม้จึงสลักไม้เป็นรูปเครื่องมือช่างต่าง ๆ 
และปีนักษัตรของลูก ๆ ประดับไว้ตามช่องลม พร้อมชมของสะสม
ของตระกูลช่างชุน เช่น พระพุทธรูป ตู ้ไม้โบราณ ชุดถ้วยชาม 
เมืองจีน ฯ และยังมีกิจกรรมให้ลองท�าพวงมโหตรที่ใช้ประดับใน 
งานบุญด้วย

เราข้ึนท่าที่สวนเกษตรลัดดาวัลย์ เดินเล่นชมสวนเกษตร 
ผสมผสาน แวะแชะภาพกลางสวนดอกหน้าวัวทีต่อนนีใ้คร ๆ  ก็นิยม
น�ามาแต่งบ้าน ดูการเลี้ยงไส้เดือนและผึ้งชันโรงที่น�ามาแปรรูป 
เป็นสบู ่ชันโรงและยาหม่องไขผึ้ง ล้อมวงลงมือสานเตยหอม  
ห่อกระถางต้นไม้ ท�ายาหม่อง ลิ้มลองเมนูพ้ืนบ้านอย่างทอดมัน
หัวปลี แกงหมูใส่ตะลิงปลิง กล้วยบวชชี ถั่วเขียว...เป็นทริปล่องเรือ
เที่ยวที่อิ่มแปล้จริง ๆ 

GARDEN CRUISE
Our breakfast was followed by a cruise with members of the 

Plai Bang community; taking in the lush green garden areas to 
fully breathe in oxygen and experience life by the canal, as well 
as visiting interesting tourist spots.

Our journey started with a visit to the Herbs Learning Center, 
which welcomed us with a cup of hot stevia tea and the delicious 
Khao Tom Mud (sticky rice with banana wrapped  in banana leaf).

Here we learned about the benefits of more than 300 kinds of 
herbs. I fell in love with the stevia tea and brought some home.

Stevia plants are also available for sale for those who would 
like to grow them.

อันท่ีจริงยังมีจุดเที่ยวชมอ่ืน ๆ อีกเช่น ไปเส่ียงเซียมซีท่ีศาล 
เจ้าแม่ทับทิม นมัสการหลวงพ่อกลางสวนในวัดศรีเรืองบุญและชม
พิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้าน ข้ึนอยู่กับเวลาและระดับน�้าขึ้นลงในคลองด้วย 
ซึ่งในอนาคตทางชุมชนมีโครงการที่จะน�าเรือไฟฟ้ามาใช้น�าเท่ียว 
เพ่ือประหยัดพลังงานและค่าใช้จ่าย ท่ีส�าคัญเพ่ือช่วยกันรักษา 
ส่ิงแวดล้อมในบางกรวย ใครสนใจมาล่องเรือ เท่ียวสวน ไหว้พระ 
คลิกดูรายละเอียดที่ FB: ท่องเที่ยวบ้านปลายบาง
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ตามรอยละครย้อนยุค

ช่วงบ่ายยกก๊วนชวนกันไปเช็กอินที่ ชมเฌย สตูดิโอ เชื่อว่าสายเซลฟี 
หรือคอละครย้อนยุคต้องชอบที่นี่ เป็นสตูดิโอสไตล์วินเทจขนาดย่อม ๆ ที่
ใช้ถ่ายละคร ถ่ายแฟชั่นและโฆษณามานักต่อนัก บรรยากาศย้อนยุคกับ
ตัวอาคารสีสดใสมีทั้งร้านค้า สถานีรถไฟ ปั๊มน�้ามัน โรงหนัง ชวนให้อยาก
เก็บภาพไปซะทุกมุม แถมยังมีของเก่าเก็บให้เดินดูกันเพลิน ๆ  ด้านหน้าก็
มีคาเฟ่น่านั่งด้วยนะ ท่ีนี่เปิดให้เข้าฟรี ยกเว้นวันจันทร์และในวันที่มีกอง
ถ่าย สามารถเช็กวันเข้าชมได้จากหน้าเฟซบุ๊กจะได้ไม่เสียเที่ยว

FOLLOW THE TRAIL OF 
PERIOD DRAMA

In the afternoon, our group 
checked in at the Chom Choey 
Studio, a place where ‘selfie’ 
enthusiasts or retro theater fans 
should definitely visit.

It is a small vintage style studio 
used for filming dramas, fashion 
shoots, and commercials.

The retro atmosphere with 
brightly colored buildings, including 
shops, a train station, a petrol 
station, and a cinema are all 
picturesque from any angle.

In addition, there are also 
antiques around to appreciate, and 
there is a cafe in front of the 
collections.

Admission to the studio is free, 
but it is closed on Monday and if 
there is any shooting in progress. 
You can check the visit date from its 
Facebook page.

Next in our itinerary was a visit to the 100-year-old 
golden teak house by the Bang Rao Nok Canal.

The house comes with carved images of various 
tools and zodiac signs of the children of the house’s 
carpenter decorating in ventilators.

The house hosts the Chang Chun family’s 
collections such as Buddha images, ancient wooden 
cabinets and crockery sets from China.

Here you can try to make the Mahot wreath, a 
decorative item used at the local merit-making 
ceremony.

We moved to the pier at Laddawan Agricultural 
Park for a walk through the mixed farmland and stopped 
for a picture in the middle of anthuriums, now a popular 
decorative house plant.

We then went to see the breeding of earthworms 
and production of bee dammar which is processed into 
soap and wax balm.

Next, we sat down to weave pandanus, wrap plant 
pots, make balsam then taste local dishes like Thod 
Mun Hua Pli, Pork Curry with Taling Pling, and Kluay 
Buad She with green beans. It is really a happy and 
satisfying place to visit.

In fact, there are also sightseeing spots, such as 
Jao Mae Tabtim Shrine where one can try to shake out 
a ‘Seam See’ stick to read their fortunes, Wat Si Ruang 
Boon temple to pay homage to Luang Pho Klang Suan, 
and the Folk Museum where a visit is subject to time 
and the level of the tide.

In the future, the community plans to introduce 
excursions on an electric boat to save energy and costs, 
and more importantly to help protect the environment 
in Bang Kruai.

Anyone interested in the cruise can see details  on 
the Facebook page: ท่องเที่ยวบ้านปลายบาง (Ban Plai 
Bang Travel).
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สายคาเฟ่ฮอปปิ้งต้องมา

แม้จะเที่ยวแบบโกกรีน แต่วิถีของคาเฟ่ฮอปปิ้งเป็นต้องแวะเช็กอินคาเฟ่ตามเคย  
และขอบอกว่า บางกรวยมีคาเฟ่น่าน่ังเพียบ ทริปนี้เราปักหมุดแรกที่ Boonta Flowers &  
Cafe คาเฟ่โดนใจคนรักดอกไม้ด้วยบรรยากาศสีขาวสะอาดตา แต้มระบายด้วยสีสันของ
ดอกไม้สดทัง้กล้วยไม้ฟาแลนนอปซสิ ไฮเดรนเยีย หน้าวัว เบญจมาศทีส่่งตรงมาจากฟาร์มใน
เชียงใหม่และประเทศลาว มีโซนดอกไม้และต้นไม้ให้ชอปปิง มุมนั่งชิลและถ่ายรูปเก๋ ๆ ก็มี 
ส่วนอาหาร ขนม และเครื่องด่ืมก็ดูดีกินอร่อยทั้งหน้าตาและรสชาติ โดยเฉพาะขนมหวาน 
ที่ชื่อเดียวกับชื่อร ้าน หวานเข ้มอร ่อยคุ ้มราคา (ดูที่ตั้งร ้านและวันเวลาเปิด-ป ิดท่ี  
FB: Boonta Flowers & Cafe)

HOTSPOTS FOR 
CAFE-HOPPING

Even on the ‘go green’ journey, cafe-
hopping people like us still like to find some 
nice cafes to stop at along the way.

I am pleased to say that Bang Kruai 
does offer many nice cafes and Boonta 
Flowers & Café  was our first stop.

Boonta is well liked by flower lovers  
for its clean white atmosphere dotted  
with colors of fresh flowers including 
Phalaenopsis orchids, Hydrangeas, 
Anthur iums, and Chrysanthemums 
delivered directly from farms in Chiang  
Mai Province and Laos.

There are flower and tree zones for 
shopping, a cool corner where you can sit 
and take photos, and a section for food, 
snacks, and drinks which not only looks 
good but tastes so good.

The dessert by the same name of the 
shop is rich, delicious, and good value for 
money.

To see the shop location and opening 
hours visit their Facebook page: Boonta 
Flowers & Cafe.

We continued our cafe-hopping to 
Bangkok Doi Cafe which even though has 
been open for a long time,  still attracts many 
clients.

It is a restaurant, coffee shop, and a 
cool vintage style conference venue.

There are  corners to take pictures, a 
refreshing garden, swings, a children’s 
playground, and a collection of classic cars.

After the Covid-19 outbreak, the 
restaurant has introduced a new food-drink 
menu to excite customers.

Click to see the shop location and 
opening and closing time on their Facebook 
page: บางกอกดอยคาเฟ่ (Bangkok Doi Cafe).

Our cafe-hopping ended at Bananoffee 
Cafe, a home style coffee shop located in 
a banana garden.

This is a cafe where people make an 
effort to visit for its garden home ambience, 
like coming to the grandparents’ house.

There is a little cat lazily waiting to 
welcome guests to the shop which offers 
hot and cold beverages, served with 
delicious banana dishes and single meals.

Visit the Bananoffee Café Facebook 
page to see its location and opening hours.  

ไปนั่งชิลกันต่อกับ บางกอกดอย
คาเฟ่ ที่ถึงจะเปิดมาพักใหญ่แต่ใคร ๆ  
ก็มา เพราะเป็นทั้งร้านอาหาร ร้าน
กาแฟ และที่จัดประชุมสัมมนาสไตล์
วินเทจสุดเท่ มีมุมให้ถ่ายภาพรัว ๆ 
สวนสวยสุดสดชื่น มุมชิงช้า มุมเด็ก
เล่น และรถคลาสสิกเอาใจคอวินเทจ 
หลังโควิด-19 ทางร้านได้เพ่ิมเมนู
อาหาร-เครือ่งดืม่ใหม่เพ่ือเอาใจลกูค้า
ทกุคน (ดทูีต่ัง้ร้านและวันเวลาเปิด-ปิด
ที่ FB: บางกอกดอยคาเฟ)่ 

คาเฟ่สุดท้ายของทริปอยากชวน
ไปชิลสไตล์บ้าน ๆ ท่ี Bananoffee 
Cafe ร้านกาแฟในสวนกล้วยที่หลาย
คนด้นดั้นไปเช็กอิน เพราะมาแล้วฟิน
ไปกับบรรยากาศบ้านสวน เหมือนมา
บ้านตายายยังไงยังงั้น แถมยังมี
เหมยีวน้อยคอยรบัแขกอย่างข้ีเกียจ มี
เครือ่งดืม่ร้อน – เย็นพร้อมเสร์ิฟกับเมนู
กล้วย ๆ แสนอร่อย อาหารจานเดียว
กินอิ่มก็มีนะเออ (ดูที่ตั้งร ้านและ 
วันเวลาเปิด-ปิดที่ Bananoffee Cafe 
บานานอฟฟี ร้านกาแฟในสวนกล้วย)
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ตลาดต้นไม้โดนใจสายเขียว

หากลัดเลาะไปตามถนนบางกรวย-
จงถนอมจะพบแหล่งขายส่งต้นไม้ราคา
แสนถูก หรือไปปักหมุดบนถนนกาญจนา
ภิเษก ย่านรอยต่อของบางกรวย-บางใหญ่
ก็ถือเป็นย่านฮิตของคนรักต้นไม้ขนานแท้ 
แม้แต่สาวญาญ่ายังร้องว้าววว! เพราะมี
ตลาดต้นไม้ให้สายเขียวได้ชอปกันยาว ๆ 
เช้าจรดค�า่ ตัง้แต่ตลาดม้าไม้ ตลาดการ์เด้น
เซ็นเตอร์ ตลาดสามพ่ีน้อง ตลาดบุญยงค์ 
ราคาต้นไม้มีท้ังถูกทั้งแพง โดยเฉพาะไม้
ฟอกอากาศในบ้านก�าลงัอนิเทรนด์ กระถาง
สไตล์มินิมอล ของแต่งสวน เรื่อยไปถึงปุ๋ย
และอุปกรณ์ท�าสวนต่าง ๆ ก็มี เดินเทียบ
ราคาให้ถูกสตางค์ในกระเป๋า ถูกใจแล้ว
ค่อยซื้อนะจ๊ะ  

MEGA PLANT MARKET FOR GREEN LOVERS
  Traversing Bang Kruai - Chong Thanom Road, or from the Kanchanaphisek Road at  

the Bang Kruai-Bang Yai junction, you will be able to spot a large market filled with cheap  
wholesale plants.  

  This is an extremely popular plant market that even the young heartthrob ‘Yaya’ exclaimed 
“wow!”

  There are long lines of plants, extending from Talad Mae Mai to Talad Garden Center, Talad 
Sam Pee Nong, and Talad Bunyong, with a great variety of plants to shop for from dawn to dusk. 
Plants here are in the low to high ranges. 

 On sale are the air-purifying plants now in trend, minimalist style pots, garden decorations, 
fertilizers, and various gardening tools to suit every budget and requirements.  

ENCIRCLING
Bang Kruai’s new neighbor is the state-

of-the-art power plant developed by the 
Electricity Generating Authority of Thailand 
(EGAT) that serves to strengthen the power 
supply system in the country’s central region 
which is economically important and has a 
dense population - Bangkok, Nonthaburi, 
and Samut Prakan.

EGAT is proceeding with the North 
Bangkok Power Plant (Extension) Phase 1 
scheme at its headquarters in Bang Kruai 
where a space has been set aside and 
linkage to EGAT’s grid is ready.

The new power plant consists of two 

เมื่อสังคมยุคใหม่มีความต้องการใช้ไฟฟ้ามากขึ้น การเตรียมพร้อมด้าน

พลังงานไฟฟ้าจึงเป็นหน้าส�าคัญยิ่งของ กฟผ. โดยเฉพาะในพื้นที่ศูนย์กลาง

ของประเทศทั้งเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ ซึ่งมีความส�าคัญ

ทางเศรษฐกิจและมีผู้คนอยู่อาศัยอย่างหนาแน่น กฟผ. จึงเตรียมเดินหน้า

โครงการ “โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพิ่ม) ระยะที่ 1 ในพื้นที่ส�านักงาน

กลาง กฟผ. ต�าบลบางกรวย อ�าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ด้วยมีความ

พร้อมด้านพื้นที่ และการเชื่อมโยงของระบบสายส่งไฟฟ้า กฟผ.

โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพิ่ม) ระยะที่ 1 ก�าลังจะมาเป็นโรงไฟฟ้า 

น้องใหม่ของอ�าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ขนาดพื้นที่โครงการฯ รวม

ประมาณ 45 ไร่ ตั้งอยู ่ในพ้ืนที่ส�านักงานกลาง และในพ้ืนที่โรงไฟฟ้า

พระนครเหนือเดิม มีระบบผลิตไฟฟ้า 2 ชุด ประกอบด้วย โรงไฟฟ้า

พระนครเหนือ ชุดที่ 1 และโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 2 ส�าหรับโรงไฟฟ้า

พระนครเหนือ (ส่วนเพิ่ม) ระยะที่ 1 มีก�าลังผลิตติดตั้งสูงสุด 830 เมกะวัตต์ 

ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า โดยโรงไฟฟ้าใหม่แห่งนี้จะมี

ความครบเคร่่ืองเรื่องความทันสมัยของเทคโนโลยี และมีประสิทธิภาพดี 

ยิ่งขึ้นกว่าเดิม

แน่นอนว่า ในปี พ.ศ. 2571 เมื่อโรงไฟฟ้าน้องใหม่ของบางกรวยเริ่ม

จ่ายไฟเข้าระบบ ถึงเวลานั้นโรงไฟฟ้าแห่งอนาคตนี้จะกลายเป็นแหล่งพลังงาน 

ไฟฟ้าที่ส�าคัญของสังคมเมืองยุคใหม่ สามารถตอบความต้องการใช้ไฟฟ้า 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในระยะยาว 

โรงไฟฟ้าน้องใหม่ของบางกรวย สุดทันสมัยด้วยเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูง

generating blocks, The Block 1 has an installed 
capacity of 830 MW, fuelled by natural gas.

The project covers a total land of 45 rai 
over the areas of central office and the existing 
North Bangkok Power Plant.

The new power plant will be complete with 
modern technology and will have better 
performance than ever before. 

When it comes on line in 2028, the new 
facility will become an important source of 
electricity for modern urban society and 
effectively answering the demand for electricity 
while ensuring long-term power system 
stability.
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เกมตอบคำ�ถ�ม
ถูก - ผิด

ฝ่�ยสื่อส�รและประช�สัมพันธ์องค์ก�ร 
ก�รไฟฟ้�ฝ่�ยผลิตแห่งประเทศไทย 
โทร. 0-2436-4831

ร่วมสนุกกับ EGAT GAME ZONE 
ฉบับ กรกฎ�คม - กันย�ยน 2563

ส่งคำ�ตอบได้ง่�ย ๆ
เพียงสแกน QR CODE

ผู้โชคดี 10 ท่�น จะได้รับ “แก้ว I LOVE EGAT” ท่�นละ 1 ใบ
หมดเขตร่วมสนุก วันที่ 13 ตุล�คม 2563
ประก�ศร�งวัล วันที่ 15 ตุล�คม 2563
ท�ง Facebook Fanpage กฟผ. ก�รไฟฟ้�ฝ่�ยผลิตแห่งประเทศไทย 
และเว็บไซต์ กฟผ. ในหัวข้อข่�ว / ประช�สัมพันธ์ (EGAT Magazine)
โดยทีมง�นจะทำ�ก�รจับร�งวัลผู้โชคดีที่ตอบคำ�ถ�มถูกต้องด้วยวิธีก�รสุ่ม
พนักง�น กฟผ. และพนักง�นสัญญ�จ้�งพิเศษ 4 ปี กฟผ. 
ไม่มีสิทธิ์ร่วมสนุกในกิจกรรมนี้

แก้ว I Love EGAT
TRUE OR FALSE

ตล�ดนัด เอนจี ้ตั้งอยู่ที่ ก�รไฟฟ้�ฝ่�ยผลิตแห่งประเทศไทย 

ก�รไฟฟ้�ฝ่�ยผลิตแห่งประเทศไทย
ได้รับร�งวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส จ�ก สำ�นักง�น ป.ป.ช. 

ใน 1 วัน เร�ควรดื่มนมอย่�งน้อยวันละ 3 แก้ว 
หรือประม�ณ 400 มิลลิลิตร

ห�กปริม�ณก�รส่งไฟฟ้�จ�กไทยไปยัง สปป.ล�ว 
มีม�กเกินขีดจำ�กัด ระบบป้องกันพิเศษระหว่�งประเทศ (ไทย - ล�ว) 
จะส่งสัญญ�ณแจ้งเตือนอัตโนมัติภ�ยใน 60 millisecond

อ�ค�รศูนย์ก�รเรียนรู้ กฟผ. สำ�นักง�นกล�ง 
ได้รับรองม�ตรฐ�นสูงสุดด้�นก�รอนุรักษ์พลังง�น 
Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) 
ระดับ Platinum จ�ก U.S. Green Building Council (USGBC)

ตอบคำ�ถ�มถูก - ผิด ตอบถูกครบทั้ง 5 ข้อ 
ลุ้นรับร�งวัลของที่ระลึกจ�ก กฟผ.
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