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2020 has been an eventful year, but 
what has proved to be a turning point for 
Thailand and the rest of the world is the 
eruption of the COVID-19 pandemic which 
has transformed our lives and created a 
‘New Normal’ way of living.  

By now we are all very familiar with it. 
However, the aftermath of the crisis has 
become a catalyst for rapid changes: 
the transformation of technology, society 
or consumer demand.

As a result, many organizations and 
agencies have to adapt and cooperate to 
sustain the economy and move on with a 
wider perspective than before.

They need to focus on the common 
values or benets to society from the 

ป 2563 เปนปที่มีหลายเรื่องราวเกิดขึ้น แตที่สรางจุดเปลี่ยนใหกับประเทศไทย
และท่ัวโลก นั่นคือการเผชิญกับการแพรระบาดของโรค COVID-19 ที่สงผลใหเกิด
การปรับเปลี่ยนชีวิตความเปนอยูมาสูรูปแบบ New Normal ซึ่งมาถึงตอนนี้ เราคง
จะคุนชินบางแลว อยางไรก็ตาม ผลพวงของวิกฤตครั้งนี้ยังเปนตัวเรงกระแสตาง ๆ 
ที่มีอยูแลวใหเปล่ียนแปลงเร็วขึ้น ไมวาจะเปนกระแสของการเปล่ียนแปลงทาง
เทคโนโลย ีสงัคม ความตองการของผูบรโิภค จนทาํใหหลายองคกร หลายหนวยงาน 
ตองปรับตัว และหันมารวมมือกันประคับประคองเศรษฐกิจ และเดินหนาตอใน
มุมมองที่กวางขึ้นกวาเดิม โดยเนนมองที่คุณคารวมหรือประโยชนที่จะเกิดขึ้นกับ
สังคมดวย ทั้งดานการพัฒนานวัตกรรม รวมไปถึงการสนับสนุนการทองเที่ยว ที่จะ
เปนตัวชวยกระตุนเศรษฐกิจใหฟนตัวเร็วขึ้น ซึ่งใน EGAT MAGAZINE สงทายป
ฉบับนี้ ยังคงมีเรื่องราวของเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมดานพลังงานที่นับวาเปนเทรนด
มาแรงในยคุนี ้เชน การผลติไฟฟาดวยพลังงานหมนุเวยีน การพฒันาเทคโนโลยดีาน
ยานยนตไฟฟา ซึ่งลวนเปนการสงเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของพวกเรา 
นอกจากนี้ยังชวนไปทองเที่ยวที่เขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี เพราะที่นี่มีแหลง
ผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยขนาดใหญที่นาสนใจอีกดวย 

standpoint of innovation development 
and promotion of tourism that will help 
revitalize the economy faster.

In this year-end issue of EGAT 
Magazine, there are stories about 
technology or energy innovation which 
are trendy, such as the power generation 
f rom renewable energy and the 
development  o f  e lect r ic  veh ic le 
technology.

These are meant to promote and 
enhance our quality of life.

In addition, we feature an interesting 
story about a visit to the Sirindhorn Dam 
in Ubon Ratchathani Province which is 
home to the gigantic solar power farm.

Enjoy reading! 
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O P E N  H O U S E

DPM SUPATTANAPONG 
HANDS OVER POLICIES TO EGAT

Mr. Supattanapong Punmeechaow, Deputy Prime Minister and 
Minister of Energy, paid a visit to the Electricity Generating Authority 
of Thailand (EGAT) to deliver policies and observe its operations.

He was received on September 23, 2020, by EGAT 
management, including Chairman Kulit Sombatsiri and Governor 
Viboon Rerksirathai, along with senior executives of companies 
under the EGAT group, namely RATCH Group Plc, EGCO Group,
and EGAT International Co., Ltd., and ofcials of the Ministry of 
Energy.

Mr. Supattanapong instructed EGAT to work proactively in all 
areas including:

• Accelerate the study and development of power 
interconnection networks with neighboring countries and make 
Thailand a regional electric power trading hub

• Expand cooperation to develop innovations that will keep 
pace with new technology

• Incorporate the environmental protection into operations to 
reduce greenhouse gas emissions, a major cause of global warming 
problems

• Place the importance on human resource development
He emphasized that all matters must be swiftly executed to 

keep up with the changing world on the condition that it takes the 
best interests of Thai people and the nation into account.

In addition, he asked EGAT to nd ways to help reduce the 
cost of living of people who are affected by the COVID-19 crisis.

รองนายกฯ “สุพัฒนพงษ” มอบนโยบาย กฟผ.

นายสุพัฒนพงษ พันธมีเชาว รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี

วาการกระทรวงพลังงาน พรอมคณะไดเดินทางมาตรวจเย่ียม

การดําเนินงานของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 

พรอมมอบนโยบายแกผูบริหารของ กฟผ.  โดยมี นายกุลิศ สมบัติศิริ 

ปลัดกระทรวงพลังงาน ในฐานะประธานกรรมการ กฟผ.  พรอมดวย

คณะกรรมการ กฟผ. นายวิบลูย ฤกษศริะทัย ผูวาการ กฟผ. รวมดวย

ผูบรหิารระดบัสงูของบรษิทัในกลุม กฟผ. ไดแก บรษิทั ราชกรุป จาํกัด 

(มหาชน)  บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุป และ

บริษัท กฟผ. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ตลอดจนทีมผูบริหารของ

กระทรวงพลังงาน และทีมผูบริหาร กฟผ. ที่เกี่ยวของ ใหการตอนรับ 

เมือ่วนัท่ี 23 กนัยายน 2563 ณ หองประชุม ชัน้ 19 อาคาร 50 ป กฟผ.

สํานักงานใหญ โดยรองนายกรัฐมนตรีฯ ไดมอบนโยบาย ซึ่ง

มุงเนนให กฟผ. ดําเนินงานเชิงรุกในทุกดาน เรงศึกษาและพัฒนา

โครงขายระบบสงไฟฟาเช่ือมโยงประเทศเพ่ือนบาน เพ่ือใหไทย

เปนศูนยกลางการซ้ือขายพลังงานไฟฟาในภูมิภาค พรอมขยาย

ความรวมมอื สรางและพฒันานวตักรรมใหทนัตอเทคโนโลยีใหม โดย

การดําเนินงานตองไมทิง้ประเด็นเร่ืองการรักษาส่ิงแวดลอม เพ่ือรวม

ลดการปลอยกาซเรือนกระจก ซึ่งเปนสาเหตุที่สําคัญของปญหา

โลกรอน นอกจากนีย้งัใหความสาํคญักบัการพฒันาบคุลากร โดยยํา้

ทุกเร่ืองตองฉับไว เทาทันกระแสโลกท่ีเปลี่ยนแปลง บนเง่ือนไขท่ี

คํานึงถึงประโยชนสูงสุดของคนไทยและประเทศชาติ ทั้งนี้ยังฝากให 

กฟผ. หาแนวทางการรวมลดผลกระทบคาครองชีพประชาชนจาก

วิกฤติโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อีกดวย
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O P E N  H O U S E

ลุย ‘วินอีวี-เรือไฟฟา’
เชื่อมตอการเดินทางลอ ราง เรือ

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) จัดงานนิทรรศการผลงาน

วิจัย กฟผ. และงานเปดตัว “E Trans E” (Electric Transportations of 

EGAT) นวัตกรรมยานยนตไฟฟาของ กฟผ. เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 

โดยนายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน ในฐานะประธานกรรมการ 

กฟผ. พรอมดวย นายวิบลูย ฤกษศริะทยั ผูวาการ กฟผ. รวมกนัปลอยขบวน

รถจักรยานยนตไฟฟา และเปดตัวเรือโดยสารไฟฟาตนแบบพรอมทดสอบ

การใชงานเรือ ซึ่งมีคณะผูบริหาร กฟผ. และผูแทนจากหนวยงานตาง ๆ 

เขารวม ณ บริเวณดานหนาอาคาร 50 ป กฟผ. สํานักงานใหญ และ

ที่ศูนยการเรียนรู กฟผ. สํานักงานกลาง จังหวัดนนทบุรี  

ทั้งนี้ กฟผ. ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนายานยนตไฟฟา

ในระบบขนสงสาธารณะเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ชวยลดปญหาการ

ปลอยมลพิษทางอากาศและฝุน PM 2.5 จากภาคการขนสง โดยในปนี้

วางเปาหมายนํารองวนิจกัรยานยนตไฟฟาในพืน้ที ่อาํเภอบางกรวย จงัหวัด

นนทบุรี  จํานวน 51 คัน ซ่ึงคาดวาจะสามารถเริ่มใหบริการไดภายในปลาย

ป 2563 ในสวนการพัฒนาเรือโดยสารไฟฟา จํานวน 2 ลํา ในระยะแรกจะ

ทดสอบการเดนิเรอืเพ่ือศกึษาวจิยัและประเมนิสมรรถนะของเรอื โดยนาํมา

ใชในภารกิจของ กฟผ. กอน แลวจึงจะขยายผลสูการใชประโยชนใน

ภาคประชาชนเพื่อเชื่อมตอการเดินทาง “ลอ ราง เรือ” ตอไป

EGAT SHOWCASES ELECTRIC 
BIKES, BOATS 

The Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) 
held an exhibition to highlight its development of 
electric passenger boats and the debut of electric bike 
taxis.

The event, held on September 22, 2020, at EGAT’s 
headquarters under the theme of “E Trans E” (Electric 
Transportations of EGAT), was presided over by Chairman 
Kulit Sombatsiri and Governor Viboon Rerksirathai.

The event underscores EGAT’s bid to develop electric 
vehicles for the public transport to improve the quality of 
life by reducing air pollution and PM 2.5 dust.

The two executives released electric bike taxis at the 
event as a prelude to the introduction of motorcycle taxi 
ranks in Bang Kruai District, Nonthaburi Province.

A total of 51 electric motorbike taxis under EGAT’s 
support are expected to go into service by the end of 2020.

Meanwhile, a prototype of an electric passenger boat 
was unveiled at the event with a demonstration run.

Two electric passenger boats will initially go into a trial 
run for the purpose of studying and evaluating their 
performance.

They will serve EGAT’s operation rst before being 
made available for public service to support the ‘road-rail-
water’ transport connection program.
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ลงพื้นที่ตรวจติดตามความกาวหนา
โครงการกอสราง สฟ.จตุจักร 

นายวิบูลย ฤกษศิระทัย ผูวาการการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) นํา 

คณะผูบรหิารลงพืน้ท่ีตรวจเยีย่มความกาวหนาของโครงการกอสรางสถานีไฟฟาแรงสงูจตจุกัร 

230 กิโลโวลต (kV) รองรับโครงการรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) เพื่อติดตามความคืบหนา 

ของโครงการฯ และรับฟงปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน เม่ือวนัที ่22 กนัยายน 2563 

ณ สถานีไฟฟาแรงสูงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยในเดือนพฤศจิกายน 2563 

จะทาํการจายไฟฟาใหแกการไฟฟานครหลวง (MEA) ซึง่การรถไฟแหงประเทศไทย (รฟท.) 

รับไฟฟาจาก MEA เพ่ือใชสําหรับรองรับโครงการรถไฟฟาชานเมือง (สายสีแดง) รวมท้ัง

สถานีกลางบางซื่อตอไป 

ทั้งนี้ สถานีไฟฟาแรงสูงจตุจักร ถือเปนแหลงสงจายพลังไฟฟาขนาดใหญที่สําคัญของ

กรุงเทพมหานคร เพื่อรองรับความตองการไฟฟาที่เพิ่มขึ้นของโครงการรถไฟฟาชานเมือง 

(สายสีแดง) ของ รฟท. และเพิ่มความมั่นคงเชื่อถือไดใหแกระบบกําลังไฟฟาในเขตจตุจักร

และพื้นที่ใกลเคียง รวมทั้งรองรับชุมชนที่จะขยายเพ่ิมขึ้นตามแนวรถไฟฟาไดอีกดวย

EGAT MANAGEMENT OBSERVES 
PROGRESS OF CHATUCHAK 
HIGH-VOLTAGE SUBSTATION

The Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT)’s 
management team led by Governor Viboon Rerksirathai visited the 
construction site of the 230 kilovolt (kV) Chatuchak High-Voltage 
Substation that will support the operation of the Red Line suburb railway 
project.

While being there on September 22, 2020, the team observed the 
progress of the project and listened to problems and obstacles of the project 

EGAT is due to start supplying electricity to the Metropolitan Electricity 
Authority (MEA) which in turn will deliver electric power to the State 
Railway of Thailand (SRT) to serve the Red Line and then Bang Sue 
Grand Station.

 The Chatuchak High Voltage Substation will be a major power 
distribution center for Bangkok.

Not only will the facility meet the increasing electricity demand of 
the SRT’s Red Line project, but it will also enhance the stability and 
reliability of the power system in Chatuchak and nearby areas, particularly 
the communities emerging along the Red Line’s route.
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กฟผ. จับมือ
มิตซูบิชิ มอเตอรส 
หนุนยานยนตไฟฟาในประเทศไทย

EGAT AND MITSUBISHI MOTORS 
TEAM UP TO DRIVE ELECTRIC 
VEHICLES IN THAILAND

The Electricity Generating Authority of Thailand 
(EGAT) has striven to promote new energy innovations 
for sustainable development in economic, social, and 
environmental aspects with a commitment to support 
the use of electric vehicles in Thailand.

EGAT has collaborated with Mitsubishi Motors 
(Thailand) Co., Ltd. to develop business models for 
converting energy from electric vehicle’s batteries to 
the electric systems in the houses and buildings, and 
the control of electric power from electric vehicles via 
the National Control Center (NCC).

The two organizations will also jointly study the 
establishment of electric charging stations to match 
the number of users across the country.

Hence, the Memorandum of Understanding on 
Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) and Power 
Control by NCC has been signed by Dr. Jiraporn 
Sirikum, EGAT Deputy Governor - Strategy and Mr. 
Morikazu Chokki, President of Mitsubishi Motors 
(Thailand) Co., Ltd.

EGAT is ready to cooperate with all sectors to 
jointly turn Thailand into an environmentally friendly 
society in a sustainable manner and enhance quality 
of life, while taking into consideration the good 
management of domestic resources.

การไฟฟาฝายผลติแหงประเทศไทย 

(กฟผ.) เดินหนาสงเสริมนวัตกรรม

พลงังานรปูแบบใหมสูการพฒันาอยาง

ยั่งยืน ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และ

สิ่งแวดลอม มุงสนับสนุนใหเกิดการ

ใช ยานยนตไฟฟาในประเทศไทย 

โดยจับมือกับบริษัท มิตซูบิชิ มอเตอรส 

(ประเทศไทย) จํากัด พัฒนาโมเดล

ธุรกิจแปลงพลังงานจากแบตเตอร่ี

รถยนตไฟฟามายังระบบไฟฟา อาทิ 

บาน อาคาร และการควบคุมกําลัง

ไฟฟาจากยานยนตไฟฟากับศูนย 

ควบคุมระบบกําลังไฟฟาแหงชาติ 

(NCC) พรอมศึกษาและเตรียมขยาย

สถานีชารจไฟฟา ใหเหมาะสมกับ

จํานวนผูใชทั่วประเทศ ทั้งนี้ไดมีการ

ลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ

เร่ืองการแปลงพลงังานระหวางยานยนต

ไฟฟา (Plug-in Hybrid Electric 

Vehicle หรือ PHEV) กับระบบไฟฟา 

และการควบคุมกําลังไฟฟาจากศูนย

ควบคุมระบบกําลังไฟฟาแหงชาติ 

(NCC) โดยมี ดร. จิราพร ศิริคํา รอง

ผูวาการยุทธศาสตร กฟผ. และนาย

โมะริคาซุ ชกกิ กรรมการผูจัดการใหญ 

บรษิทั มติซบูชิ ิมอเตอรส (ประเทศไทย) 

จาํกัด เปนผูลงนาม พรอมทัง้มีผูบริหาร

จากท้ังสองหนวยงานรวมเปนพยาน 

ณ หองประชุมอาคาร  50 ป กฟผ.

สํานักงานใหญ 

กฟผ. พรอมใหความรวมมือกับ

ทุกภาคสวน เพื่อรวมกันขับเคลื่อนและ

พัฒนาประเทศไทยใหเปนสังคมที่เปน

มิตรกับสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน เพื่อ

คุณภาพชีวิตที่ดีของสังคมและชุมชน 

พรอมทั้งคํานึงถึงการบริหารจัดการ

ทรัพยากรภายในประเทศ
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ENCHANTING BANG KRUAI EVENT 
DRIVES COMMUNITY-BASED TOURISM 

The Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT), in collaboration with 
Bang Kruai City Municipality, King Mongkut’s University of Technology-North 
Bangkok Campus (KMUTNB), and Tourism Authority of Thailand (TAT), held the 
“Enchanting Bang Kruai” event on September 25-27, 2020.

The event is geared towards promoting Bang Kruai District, Nonthaburi 
Province, as a new tourist attraction close to Bangkok to help stimulate the 
economy and generate income for the communities in EGAT’s neighborhood 
following the COVID-19 pandemic.

A variety of activities, featuring Bang Kruai’s way of life, were organized with 
stories told by community gurus.

The event was jointly opened by Mr. Watcharadej Kiatchan, Chief of Bang 
Kruai District; Mr. Surasak Wichinrotcharun, Mayor of Bang Kruai; Ms. Pimpakarn 
Pipitthanan, TAT Director, Bangkok Ofce; and EGAT executives.

The event, held at the EGAT Learning Center Headquarters, included more 
than 25 shops offering Bang Kruai community products, exhibitions showing 
EGAT’s electric power innovations for the community, a photo exhibition on 
“Enchanting Bang Kruai through a hundred pictures,” an exhibition of the design 
for community tourism development, an electric energy exhibition, and a green 
innovation exhibition.

There were also cultural performances from the communities and a 
demonstration of local culture, such as ancient local dishes of Bang Kruai District 
which are rare nowadays. 

งาน “หลงเสนห บางกรวย” 
สงเสริมทองเที่ยววิถีชุมชนรอบ กฟผ.

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 

รวมกบั เทศบาลเมอืงบางกรวย มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี

พระจอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ.) และการทองเทีย่ว

แหงประเทศไทย (ททท.) จัดงาน “หลงเสนห  

บางกรวย” ขึ้น ระหวางวันที่ 25-27 กันยายน 2563 

เพื่อสงเสริมใหอําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 

เปนแหลงทองเท่ียวแหงใหมใกลกรุงเทพมหานคร 

กระตุนเศรษฐกิจ และสรางรายไดใหแกชุมชน

หลังสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID-19) ผานกจิกรรมหลากหลาย 

พรอมซึมซับวิถีชีวิตชาวบางกรวย ผานการถายทอด

จากปราชญชุมชน โดยมี นายวัชรเดช เกียรติชานน 

นายอําเภอบางกรวย นายสุรศักด์ิ วิชินโรจนจรัล 

นายกเทศมนตรีเมืองบางกรวย นางสาวพิมพกานต 

พิพิธธนานันท ผู อํานวยการ ททท. สํานักงาน

กรุงเทพมหานคร และผูบริหาร กฟผ. รวมเปดงาน ณ 

ศนูยการเรยีนรู กฟผ. สาํนกังานกลาง จงัหวดันนทบรุี  

ภายในงานประกอบดวยการออกรานจัดแสดง

และจาํหนายสินคาของดีชมุชนบางกรวยกวา 25 ราน 

บูทจัดแสดงนวัตกรรมดานพลังงานไฟฟาของ กฟผ. 

เ พ่ือชุมชน  การจัดแสดงนิทรรศการภาพถ าย 

“รอยภาพถาย หลงเสนหบางกรวย” นิทรรศการ

ผลงานการออกแบบเพื่อพัฒนาการทองเที่ยวใน

ชุมชน นิทรรศการพลังงานไฟฟา และนิทรรศการ

นวตักรรมสีเขยีว การแสดงศิลปวัฒนธรรมจากชุมชน 

และกิจกรรมสาธิตดานวัฒนธรรมทองถิ่น สอนทํา

อาหารทองถ่ินโบราณของอําเภอบางกรวยท่ีหายาก

ในปจจุบัน เปนตน 
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On the mission to provide energy security 
to Thailand and ensure sufficient and efficient 
power supplies for all, there are many people 
working behind the scenes.

One of those groups are the personnel 
who are responsible for regular surveillance, 
measurement, monitoring, and maintenance 
functions at dams of the Electricity Generating 
Authority of Thailand (EGAT).

They give people peace of mind about the 
security, strength, and safety of the dams.

How do they carry out their daily duties?
Let’s follow their footsteps and see how they 

devote their lives to reinforce the condence that 
all dams are capable of storing water for use in 
irrigation, farming, consumption, saving the 
ecosystem, pushing out salt water, as well as 
retaining abundant water in the rainy season to 
prevent the occurrence of ooding. More importantly,  
every drop of water released can be utilized to 
generate electrical energy, which in turn brings 
happiness to the people.

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

ผูรักษาความมั่นคงปลอดภัย

เข่ือน กฟผ.

1 0 |

ภายใตภารกิจสรางความมั่นคงดานพลังงานของ
ประเทศไทย เพื่อใหทุกหนวยมีพลังงานไฟฟาไดใช
อยางเพียงพอ และเต็มเปยมไปดวยประสิทธิภาพ 
เรื่องน้ีมีผูอยูเบื้องหลังหลากหลายภารกิจ ที่คอย
เปนแรงสนับสนุนใหไดมาซึ่งความม่ันคงดังกลาว 
ผูรักษาความม่ันคงปลอดภัยเข่ือน คือ หนึ่งใน
เบื้องหลังที่ทําหนาที่เฝาระวัง ตรวจวัด ติดตามและ
บํารุงรักษาเขื่อน เปนประจําอยูในทุก ๆ เขื่อนของ
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) เพ่ือ
สรางความอุนใจในดานความม่ันคง แข็งแรง และ
ปลอดภัยของเข่ือนใหกับประชาชน

ตามติดชีวิต

àÃ×èÍ§ / STORY :  ชนิสรา จันทรภักดี  /  Chanisara Chanpukdee

OF EGAT DAMS
GUARDIANS 
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who are responsible for regular surveillance, 
measurement, monitoring, and maintenance 
functions at dams of the Electricity Generating 
Authority of Thailand (EGAT).

They give people peace of mind about the 
security, strength, and safety of the dams.

How do they carry out their daily duties?
Let’s follow their footsteps and see how they 

devote their lives to reinforce the condence that 
all dams are capable of storing water for use in 
irrigation, farming, consumption, saving the 
ecosystem, pushing out salt water, as well as 
retaining abundant water in the rainy season to 
prevent the occurrence of ooding. More importantly,  
every drop of water released can be utilized to 
generate electrical energy, which in turn brings 
happiness to the people.

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

ผูรักษาความมั่นคงปลอดภัย

เขื่อน กฟผ.

1 0 |

ภายใตภารกิจสรางความมั่นคงดานพลังงานของ
ประเทศไทย เพื่อใหทุกหนวยมีพลังงานไฟฟาไดใช
อยางเพียงพอ และเต็มเปยมไปดวยประสิทธิภาพ 
เรื่องนี้มีผูอยูเบื้องหลังหลากหลายภารกิจ ที่คอย
เปนแรงสนับสนุนใหไดมาซึ่งความม่ันคงดังกลาว 
ผูรักษาความม่ันคงปลอดภัยเข่ือน คือ หนึ่งใน
เบื้องหลังที่ทําหนาที่เฝาระวัง ตรวจวัด ติดตามและ
บํารุงรักษาเขื่อน เปนประจําอยูในทุก ๆ เขื่อนของ
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) เพ่ือ
สรางความอุนใจในดานความม่ันคง แข็งแรง และ
ปลอดภัยของเขื่อนใหกับประชาชน

ตามติดชีวิต

àÃ×èÍ§ / STORY :  ชนิสรา จันทรภักดี  /  Chanisara Chanpukdee

OF EGAT DAMS
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In the morning before most people begin their daily routine, the 
Dam Monitoring Team is already heading up to the dam’s ridge to 
measure meteorological and hydrological values, starting with 
gauging weather temperatures, evaporation of water, rain fall, relative 
humidity, and water levels.

 That might not sound very complicated, but the information they 
gather is very important to people’s lives.

 The team needs the data to calculate the amount of inlet and 
outlet water in the reservoir in case of ood and drought situations.

 If the water entering the dam is large and there is heavy rain, 
it may affect the security of the dam and cause 

ooding to people’s homes.
 This is only the rst part of the mission 

that dam security personnel have to 
perform on a daily basis.

 Every week the team also 
proceeds into tunnels built inside 
the dams to inspect if everything 
is OK. 

 These tunnels are not ordinary 
places but conned spaces.

 Those who enter them must 
have undergone special training for 

working in a conned space. They 
must measure the oxygen in the air to 

the specied criteria before embarking on 
the works.

 The width of the inspection tunnels of each dam 
are varied. For instance, the tunnel at Srinagarind Dam, Thailand’s 
largest dam in terms of water holding capacity, has a foundation 

การตรวจเข่ือนใหมัน่คง ปลอดภยั มกีระบวนการทํางาน
อยางไร เราจะขอพาผูอานทุกทานรวมตามติดชีวิตของ
ผูรักษาความมั่นคงปลอดภัยเขื่อนที่ปฏิบัติกันเปนประจํา
ทุกวัน ทุกสัปดาห ทุกเดือน เพ่ือตอกย้ําความม่ันใจวา 
เขื่อนยังคงมีความมั่นคงแข็งแรง สามารถเก็บกักนํ้าเพื่อใช
ประโยชน ดานชลประทาน การเกษตรกรรม อปุโภค-บรโิภค 
รักษาระบบนิเวศ ผลักดันน้ําเค็ม รวมท้ังการเก็บกักน้ําท่ีมี
มากมายในฤดูฝน เพ่ือปองกันการเกิดอทุกภัย และท่ีสาํคัญ
ผลพลอยไดจากนํา้ทีป่ลอยทุกหยาดหยด สามารถนาํมาใช
ประโยชนใหเกิดเปนพลังงานไฟฟา สรางความสุขใหกับ
ประชาชนอีกดวย

ทกุเชาในขณะท่ีหลาย ๆ  คนเริม่ประกอบกจิวตัรประจาํวนั 
ทมีผูรกัษาความมัน่คงปลอดภยัเขือ่น ตองตืน่เชาตัง้แตไกโห 
มุงหนาขึ้นสันเขื่อน เพื่อตรวจวัดคาอุตุนิยมวิทยาและ
อุทกวิทยา เริ่มตั้งแตวัดอุณหภูมิสูงตํ่า วัดคาการระเหย
ของนํ้า วัดปริมาณนํ้าฝน วัดความชื้นสัมพัทธ วัดระดับนํ้า 
อานดแูลวเหมอืนเปนภารกจิทีไ่มไดยุงยากอะไร แตหารูไม
วาขอมูลเหลานี้สําคัญกับชีวิตประชาชนเปนอยางมาก 
เพราะทีมผูรักษาความมั่นคงปลอดภัยเขื่อน จะตองนํา
ขอมูลไปคํานวณปริมาณนํ้าเขา-ออกในอางเก็บนํ้า เพื่อใช
สําหรับบริหารจัดการรองรับสถานการณนํ้าหลาก-นํ้าแลง 
หากพบวา นํ้าเขาเขื่อนมีปริมาณมาก และมีฝนตกหนัก 
อาจสรางผลกระทบตอความมัน่คงปลอดภยัของเขือ่น และ
เกิดนํ้าทวมไปถึงบานเรือนของประชาชนได ซึ่งนี่เปนเพียง
ภารกจิแรกทีผู่รกัษาความมัน่คงปลอดภยัเข่ือนตองทําเปน
ประจําทุกวันไมมีวันหยุด

ในทุก ๆ  สัปดาห ทีมผูรักษาความมั่นคงปลอดภัยเขื่อน 
จะมีภารกิจเขาอุโมงคตรวจสอบความมั่นคงเขื่อน ซึ่งไมใช
อุโมงคที่ใคร ๆ  ก็สามารถเขาได เพราะในอุโมงคนี้เปนพื้นที่
อับอากาศ ผูที่จะเขาไปตองผานการอบรมการทํางานในท่ี
อับอากาศมาแลวเทานั้น และยังตองมีการวัดคาออกซิเจน
ในอากาศใหอยูในเกณฑที่กําหนด เพื่อความปลอดภัยของ
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width of 586 meters, an equivalent of more than 150 layers of the 
Great Wall of China stacked up.

 The tunnels are sandwiched between upstream and downstream 
sections of the dam reservoir.

 The team goes about visually inspecting the concrete condition 
of the tunnels by descending on a steep staircase with a railing at 
the height equivalent to a 15-story building plus more than 250 steps 
down a spiral staircase in the darkness.

 Team members can only rely on ashlights and small lanterns 
installed in the tunnel to guide them through.

 With their expertise, such a challenge has not really become a 
hindrance to their mission.

 If any minor anomalies are found, they must be corrected 
immediately.

 There are other missions for entering the tunnels, such as to 
check the security of the dam using tools to measure the water 
pressure in the dam’s foundations, to check the rate of water seepage 
through the dam, and to check the groundwater levels.

 If an abnormal value is detected, the team will promptly investigate 
and make a repair to ensure the safe working condition of the dam. 

 With the dam built to block a huge amount of water and withstand 
the powerful pressure created by the water, there are possibilities for 
the dam to subside and shift.

ผู ปฏิบัติงานกอนทุกครั้ง จึงจะสามารถเขาทํางานได 
สวนความกวางของอุโมงคตรวจสอบความม่ันคงเข่ือน 
แตละเข่ือนมีความกวางไมเทากัน เชน อุโมงคที่เขื่อน
ศรีนครินทร จ. กาญจนบุรี เขื่อนที่เก็บกักนํ้าไดมากที่สุด
ของประเทศไทย มีความกวางของรากฐานกวา 586 เมตร  
หรือเทียบไดกับกําแพงเมืองจีนซอนกันมากกวา 150 ชั้น 
ทาํหนาทีค่ัน่กลางระหวางเหนือนํา้และทายนํา้ในอางเก็บนํา้
เขือ่น ทมีผูรกัษาความมัน่คงปลอดภยัเข่ือน จะตองเขาตรวจ
สอบสํารวจสภาพคอนกรีตของอุ โมงค ด วยสายตา 
โดยลงบันไดชันที่มีความสูงราวตึก 15 ชั้น และลงบันได
เวียนอกีมากกวา 250 ขัน้ ภายใตความมืดทีอ่าศัยแสงสวาง
จากไฟฉายและโคมไฟเล็ก ๆ ในอุโมงคเทานั้น แตดวย
ความชํานาญของทีมผูรักษาความมั่นคงปลอดภัยเข่ือน 
ความทาทายดังกลาว จงึไมเปนอปุสรรคใด ๆ  ตอการหารองรอย
และสํารวจสภาพคอนกรีตในอุโมงค ซึ่งหากพบความผิด
ปกติเล็ก ๆ นอย ๆ จะตองรีบดําเนินการแกไขโดยทันที

สาํหรบัการเขาไปภายในอโุมงค ยงัมภีารกจิสาํคญัทีต่อง
ตรวจสอบความมัน่คงเขือ่นดวยเครือ่งมอืตาง ๆ  เชน วดัแรง
ดนันํา้ เพือ่ตดิตามแรงดันนํา้ในฐานรากเข่ือน ตรวจวดัอตัรา
การไหลซึมของน้ําผานตัวเข่ือน และตรวจวัดระดับนํา้ใตดนิ 
ใหมีคาวัดอยูในเกณฑปกติตลอด หากพบคาบวก/ลบที่
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ผดิปกต ิทมีผูรกัษาความม่ันคงปลอดภัยเขือ่น จะไมนิง่นอนใจ
และจะตองเขาตรวจสอบสาเหตุและซอมแซม เพื่อรักษา
สภาพของตวัเขือ่นใหมคีวามมัน่คงปลอดภยัอยูเสมอ

ไมเพียงเทานั้น ตัวเข่ือนท่ีสรางข้ึนมาทําหนาที่กั้นนํ้า
จาํนวนมหาศาลจนเกิดเปนอางเกบ็นํา้ ตองรองรับแรงดันที่
เกิดจากนํา้เหลาน้ัน จงึมโีอกาสเปนไปไดทีจ่ะเกดิการทรดุตวั
และเคลือ่นตวัจากแรงดนันํา้ แตการทรดุตัวและเคลือ่นตวั
นัน้ ตองอยูในเกณฑทีอ่อกแบบไวกอนการสรางเขือ่น ดงันัน้ 
ทีมผูรักษาความม่ันคงปลอดภัยเข่ือน จึงตองติดตามและ
คอยตรวจเช็คการทรุดตัวและเคล่ือนตัวของตัวเข่ือนทุก ๆ 
3 เดือน เพือ่ยนืยนัวาเขือ่นยงัมคีวามมัน่คงแขง็แรงอยูเสมอ

นอกจากนั้น การตรวจเขื่อนไมเพียงแคนําเครื่องมือวัด
มาใช ยังตองเดินสํารวจสันเข่ือนที่เปนแนวหินเสริมความ
แขง็แรงทีละกอนดวยสายตาและความชํานาญสูง เพราะมี
ความลาดชันและสูงกวา 140 เมตร เพื่อตรวจสอบการทรุด
ตัวของแนวหินทิ้งลาดทายเข่ือนและส่ิงผิดปกติที่อาจเกิด
ขึ้นกับแนวหินทิ้งทั้งหมด

การระบายน้ํา เพื่อใชประโยชนในดานตาง ๆ จะตอง
เปนนํ้าท่ีปราศจากขยะและสวะ จึงไดมีการจัดทําทุนลอย
นํ้าพรอมตะแกรงกันขยะใตนํ้า เพื่อคอยทําหนาที่กั้นขยะ
บริเวณเหนือนํ้ากอนที่นํ้าจะไหลเขาสูทอสงนํ้า ทีมผูรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยเขื่อน ตองคอยดูแลทุ นลอยนํ้า
ดังกลาวใหอยูในสภาพสมบูรณ พรอมท้ังคอยเก็บขยะ
และสวะอยูเปนประจาํทุก ๆ  สปัดาห อกีท้ังทมียงัตองสาํรวจ

อางเก็บน้ําอยูเสมอ เพ่ือสังเกตการรุกล้ําของสิ่งกอสราง
ถาวรในพ้ืนท่ีรอบอางเก็บนํ้า หากพบส่ิงกอสรางถาวรท่ี
รุกลํ้า ตองมีการสงจดหมายแจงเตือนใหผูบุกรุกรับทราบ
ทันที เพื่อปองกันผลกระทบตออางเก็บนํ้า ความม่ันคง
ปลอดภัยเขื่อนและสิ่งแวดลอม 

ทั้งหมดน้ีเปนภารกิจของผูรักษาความม่ันคงปลอดภัย
เขื่อน ที่ลวนแลวแตใชประสบการณ และความเชี่ยวชาญ 
เปนปจจัยหลักในการขับเคล่ือนงาน โดยทีมผูรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยเขื่อน ยังคงมุงมั่นในการดูแลและบํารุง
รกัษาเข่ือนทุกเข่ือนของ กฟผ. ทัว่ท้ังประเทศไทย ใหมคีวาม
มั่นคง ปลอดภัย เพื่อคอยเปนเบื้องหลังในการผลิตไฟฟา
สรางความสุขและอยูเคียงขางสังคมไทยตลอดไป 

 However, any subsidence and movement that occurs must be 
within the design criteria set prior to the dam’s construction.

 The team therefore needs to monitor and inspect any subsidence 
and shift of the dam every 3 months to conrm that the dam is up to 
scratch.

 Dam inspections are not only performed by measuring 
instruments but they require trained eyes to explore the rock-lled 
embankment built on slopes and the elevation of more than 140 meters 
for any subsidence of the rocky downward slopes and possible 
anomalies on the rock formation.

 The water release for various uses must be free from litter and 
waste. Therefore, buoys have been put in place with underwater 
waste grates to bar rubbish in the upstream before the water ows 
into the water pipes.

 It is the duty of the team to ensure that those buoys are in perfect 
condition, collecting garbage and oating weeds on a weekly basis. 
The team regularly surveys the reservoir for poaching of permanent 
structures in the area around the reservoir as well.

 If any permanent buildings are found to be encroaching, a 
notication will be immediately sent to the intruder to prevent the 
impact on the reservoir, the security, the safety of the dams, and the 
environment.

 All of these are the missions of the Dam Monitoring Team whose 
works are based on experience and expertise.

 The team is committed to overseeing and maintaining EGAT’s 
dams throughout Thailand so they are secure and safe.

 They are the people behind the scene who facilitate the electricity 
generating mission to bring happiness to Thai society forever. 
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ผดิปกติ ทมีผูรกัษาความม่ันคงปลอดภัยเขือ่น จะไมนิง่นอนใจ
และจะตองเขาตรวจสอบสาเหตุและซอมแซม เพ่ือรักษา
สภาพของตัวเข่ือนใหมคีวามมัน่คงปลอดภยัอยูเสมอ

ไมเพียงเทานั้น ตัวเข่ือนท่ีสรางข้ึนมาทําหนาที่กั้นนํ้า
จาํนวนมหาศาลจนเกิดเปนอางเก็บนํา้ ตองรองรบัแรงดนัที่
เกดิจากนํา้เหลานัน้ จงึมโีอกาสเปนไปไดทีจ่ะเกดิการทรดุตวั
และเคลือ่นตวัจากแรงดนันํา้ แตการทรดุตวัและเคลือ่นตวั
นัน้ ตองอยูในเกณฑทีอ่อกแบบไวกอนการสรางเขือ่น ดงันัน้ 
ทีมผูรักษาความม่ันคงปลอดภัยเข่ือน จึงตองติดตามและ
คอยตรวจเช็คการทรุดตัวและเคล่ือนตัวของตัวเข่ือนทุก ๆ 
3 เดอืน เพือ่ยืนยนัวาเข่ือนยงัมคีวามมัน่คงแขง็แรงอยูเสมอ

นอกจากนั้น การตรวจเขื่อนไมเพียงแคนําเครื่องมือวัด
มาใช ยังตองเดินสํารวจสันเข่ือนที่เปนแนวหินเสริมความ
แขง็แรงทีละกอนดวยสายตาและความชํานาญสูง เพราะมี
ความลาดชันและสูงกวา 140 เมตร เพื่อตรวจสอบการทรุด
ตัวของแนวหินทิ้งลาดทายเข่ือนและส่ิงผิดปกติที่อาจเกิด
ขึ้นกับแนวหินทิ้งทั้งหมด

การระบายน้ํา เพ่ือใชประโยชนในดานตาง ๆ จะตอง
เปนน้ําท่ีปราศจากขยะและสวะ จึงไดมีการจัดทําทุนลอย
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 However, any subsidence and movement that occurs must be 
within the design criteria set prior to the dam’s construction.

 The team therefore needs to monitor and inspect any subsidence 
and shift of the dam every 3 months to conrm that the dam is up to 
scratch.

 Dam inspections are not only performed by measuring 
instruments but they require trained eyes to explore the rock-lled 
embankment built on slopes and the elevation of more than 140 meters 
for any subsidence of the rocky downward slopes and possible 
anomalies on the rock formation.

 The water release for various uses must be free from litter and 
waste. Therefore, buoys have been put in place with underwater 
waste grates to bar rubbish in the upstream before the water ows 
into the water pipes.

 It is the duty of the team to ensure that those buoys are in perfect 
condition, collecting garbage and oating weeds on a weekly basis. 
The team regularly surveys the reservoir for poaching of permanent 
structures in the area around the reservoir as well.

 If any permanent buildings are found to be encroaching, a 
notication will be immediately sent to the intruder to prevent the 
impact on the reservoir, the security, the safety of the dams, and the 
environment.

 All of these are the missions of the Dam Monitoring Team whose 
works are based on experience and expertise.

 The team is committed to overseeing and maintaining EGAT’s 
dams throughout Thailand so they are secure and safe.

 They are the people behind the scene who facilitate the electricity 
generating mission to bring happiness to Thai society forever. 



Maintaining national electricity security requires skilled personnel with 
decades of experience to take care of generating and supplying electrical 
power, which brings happiness to Thai people.

These processes cannot be successfully undertaken without the vital 
support from repair and maintenance personnel, helping to ensure the security 
of the power generation system.

  | 1 71 6 | S P E C I A L  S T O R Y

บํารุงรักษากังหันลม 
ภารกิจที่ไมธรรมดา ของมนุษยธรรมดา

1 6 |

การรกัษาความมัน่คงดานพลงังานไฟฟาของประเทศ ตองอาศยั
บคุลากรทีม่คีวามเชีย่วชาญ ผานการสัง่สมประสบการณมานบั
สบิป เพือ่รวมกนัทาํหนาทีด่แูลงานเดนิเครือ่งผลติ และสงจาย
พลงังานไฟฟา สรางความสขุใหกบัประชาชนชาวไทย กระบวนการ
เหลานี้จะสําเร็จดวยดีไมได หากขาดกําลังสําคัญที่เปนแรง
สนบัสนนุหลกั เฉกเชน ผูปฏบิตักิารซอมและบาํรงุรกัษาแหลง
พลังงานใหมคีวามพรอม เพ่ือรกัษาความม่ันคงระบบผลิตไฟฟา

Even though they are not super heroes, these ordinary human beings have 
to work on sky-high structures like wind turbines on the highlands of Nakhon 
Ratchasima Province amid inclement weather.

Their mission is to x and maintain those wind turbines to ensure that this 
source of clean energy is always available to enhance the security of Thailand’s 
electrical system. To us, we regard them as legendary superhero-like people. 

Although wind turbines do not possess a complex mechanism like a thermal 
power plant, the task of monitoring and maintaining them is no less challenging.

 ถงึแมไมใชซเูปอรแมน หรือฮโีรทรงพลัง ดัง่เชนในภาพยนตร แตมนุษย

ธรรมดาท่ีตองปฏิบัติงานบนที่สูงเสียดฟา เชน กังหันลม บนที่ราบสูงของ

จงัหวัดนครราชสีมา ภายใตสภาพอากาศท่ีแปรปรวน เพ่ือมุงม่ันในการดูแล

และบาํรงุรักษากงัหันลม แหลงผลิตกระแสไฟฟาจากพลงังานสะอาดใหมี

ความพรอมจายอยู ตลอดเวลา เสริมความมั่นคงใหระบบไฟฟาของ

EGAT WIND TURBINE 
MAINTENANCE

เมตร94
àÃ×èÍ§ / STORY : ชนิสรา จันทรภักดี / Chanisara Chanpukdee
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ประเทศไทย ในสายตาของเรานั้นถือไดวา พวกเขามีความสามารถพิเศษ ราวกับ

ซูเปอรฮีโรขวัญใจในตํานานของเรา

การผลิตไฟฟาจากพลังงานลม แมจะไมมีกลไกการทํางานท่ีซับซอนเหมือน

โรงไฟฟาพลังความรอน แตภารกิจดูแลและบํารุงรักษากังหันลมกลับมีความทาทาย

ไมยิ่งหยอนไปกวากัน การดูแลและบํารุงรักษากังหันลมของการไฟฟาฝายผลิตแหง

ประเทศไทย (กฟผ.) จึงประกอบไปดวย ทีมดานมนุษยไฟฟา และทีมดานมนุษย

เครื่องกล ปฏิบัติงานบํารุงรักษาตามวาระรวมกัน เชน การตรวจสอบระบบควบคุม

กําลังการผลิต ระบบขับเคลื่อนเครื่องกําเนิดไฟฟา ระบบไฟฟาของกังหันลม ระบบ

การควบคมุใบกงัหนัลมและโครงสราง เปนตน เพือ่ใหกงัหนัลมมคีวามพรอมจายไฟฟา

ไดตลอดเวลา ไมติดขัด

แตกวาทีผู่ปฏบิตังิานจะสามารถปฏบิตัภิารกิจซอมบาํรงุกงัหนัลมทีส่งูเสียดฟาได 

ไมใชเรือ่งงาย เพราะนอกจากจะตองมีทกัษะดานการซอมบํารุงรกัษาเฉพาะทางแลว 

ยังตองผานการอบรมการปฏิบัติงานบนกังหันลม การปฐมพยาบาล การชวยชีวิต

เบือ้งตน รวมถึงการตรวจเช็คสภาพรางกายและสภาพจิตใจใหมคีวามพรอม กอนท่ีจะ

ขึ้นปฏบิตัภิารกิจทกุครัง้ และสิง่ทีส่าํคญัทีส่ดุ คอื การทาํงานรวมกันเปนทมี ไมวาจะ

เปนทมีภาคพืน้ดนิทีท่าํหนาทีค่วบคมุระบบ และทมีบาํรงุรกัษากังหนัลมในแตละสวน 

ซึง่ตองชวยเหลอืกนัและกันระหวางการปฏบิตังิาน รวมถึงเหตสุดุวสิยัทีไ่มอาจคาดเดาได

การข้ึนปฏิบตังิานบนกังหนัลมบนความสูงเสียดฟาถึง 94 เมตร ไมใชวาจะสามารถ

ขึ้นเวลาใดก็ได เพราะตองปฏิบัติตามขอกําหนดความปลอดภัยบนกังหันลม 

The monitor and maintenance of wind 
turbines for the Electricity Generating Authority 
of Thailand (EGAT) is carried out by electrical 
and mechanical teams who work together in 
monitoring the generation control systems, the 
generator operating systems, the wind turbine 
power system, the control system for wind 
turbine blades and structures, etc., so that 
those wind turbines are ready to supply 
electricity at all times without disruption.

 Before they can carry out their mission 
atop the sky-high wind turbines, not only must 
these personnel have specialized maintenance 
skills, they are also required to be trained to 
operate on wind turbines, as well as to have 
the ability to perform rst aid and lifesaving 
techniques.

They have to go through physical and 
mental checks to ensure they are fully ready 
before they embark on each and every mission.

Most importantly, they have to work as a team 
with the ground squad and wind turbine 
maintenance team to support one another during 
operations and to be ready for any force majeure.

Operating on wind turbines at the height of 
94 meters is not possible all the time.
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Most importantly, they have to work as a team 
with the ground squad and wind turbine 
maintenance team to support one another during 
operations and to be ready for any force majeure.

Operating on wind turbines at the height of 
94 meters is not possible all the time.

  | 1 9

ผูปฏิบัติงานบํารุงรักษากังหันลมตองสวมใสชุดอุปกรณปองกันการตกจากที่สูงและ

ตรวจเช็คความเรียบรอย สภาพอากาศ สภาพฝน เหตุฟาผา อีกทั้งความแรงลมอยูใน

เกณฑที่รับได หรือ ไมเกิน 12 เมตร/วินาที แตหากผูปฏิบัติงานพบวา เกิดฝนตก 

ลมแรงหรือมฟีาผาภายในรัศมพีืน้ทีป่ฏบิตังิาน 200 กโิลเมตร ทมีตองยุตภิารกิจบาํรงุ

รักษา และลงจากกังหันลมทันที 

ในขณะทีข่ึน้ปฏบิตัภิารกิจดานบนกงัหนัลม ตองคาํนงึถงึความปลอดภยั โดยตอง

มสีมาธใินขณะปฏบิตังิาน และตดิตัง้ชดุอปุกรณปองกันการตกจากทีส่งูไวตามจดุยึด

เกาะท่ีมีอยูตลอดเวลา เพ่ือปองกันอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานและความเส่ียงอื่น ๆ 

ทีอ่าจเกดิขึน้ ซึง่การปฏบิตังิานมกัตองใชเครือ่งมอืขนาดใหญในการบาํรุงรกัษา การนํา

เครื่องมือขนาดใหญขึ้นที่สูงและแคบ จําเปนตองอาศัยความเชี่ยวชาญและความ

ระมัดระวังเปนพิเศษ ถือเปนความทาทายสําหรับผูปฏิบัติงานเปนอยางมาก ขณะ

เดียวกัน ทีมปฏิบัติงานภาคพื้นดินตองทําหนาที่เตรียมความพรอมอุปกรณทุกอยาง

ใหเปนไปตามขั้นตอนของแผนงานท่ีไดวางไว กอนขึ้นทําการบํารุงรักษา รวมถึง

ติดตามสภาพอากาศ สภาพฝน และลม จนกวาทีมงานบนกังหันลมจะปฏิบัติงานจน

แลวเสร็จ เพ่ือดแูลความปลอดภยัและลดความเสีย่งระหวางการปฏบิตังิานใหทมีงาน

ทั้งหมดนี้เปนเพียงเกร็ดเรื่องราวบางสวนในภารกิจการบํารุงรักษากังหันลม เพื่อ

ผลิตพลงังานสะอาด ทีท่ัง้สงู ทัง้เสียว และเสีย่ง ถอืเปนภารกจิทีไ่มธรรมดาของมนษุย

ธรรมดา ซึ่งแมภารกิจที่ผูปฏิบัติงาน กฟผ. เผชิญ จะมีความทาทายหรือยากเพียงใด 

แตเพ่ือสรางพลังงาน แสงสวาง และความสุขใหกับคนไทย กฟผ. พรอมมุงมั่นท่ีจะ

เผชิญกับทุกภารกิจเพื่อผลิตไฟฟา สรางความสุขใหกับคนไทย 

Safety regulations must be observed 
whereby the maintenance workers need to 
don high-altitude fall protective clothing. 
They must check the readiness of their gear 
as well as the weather condition in regards 
to rain, lightning, and wind strength of which 
wind speed must not exceed 12 meters per 
second.

If there is rain, strong winds, or lightning 
within a radius of 200 kilometers, the 
maintenance mission must be immediately 
called off.

While ascending above the wind turbines 
for works, safety comes rst and concentration 
is essential.

Fall protection kits must be installed on 
existing gripping points at all times to prevent 
operational accidents and other risks that may 
arise.

The maintenance operations often require 
large equipment and tools. To bring them up 
and place them in a conned space thus 
requires special expertise and care, becoming 
a huge challenge for operators.

At the same time, the ground operations 
team must prepare al l  equipment in 
accordance with procedures, which have 
been laid out prior to carrying out the 
maintenance.

They have to monitor the weather, rain, 
and wind conditions until the team on the wind 
turbine has completed the work to ensure the 
safety and mitigate any risks.

These are just some snippets of the 
challenges and risks of this extrordinary task 
the wind turbine maintenance teams face in 
facilitating the generation of clean energy.

No matter how extreme the challenges are, 
EGAT and its personnel are prepared to face 
them in order to generate energy, light, and 
happiness for Thai people. 



àÃ×èÍ§ / story : Justin Rowlatt Chief environment correspondent

อีลอน มัสก อาจจะเปนบุคคลที่มีโปรไฟล
นาสนใจมากที่สุดในโลกคนนึง 

นอกจากภารกิจการเดินทางสูดาวอังคารของบริษัท SpaceX 

และภารกิจพฒันารถยนตไฟฟาไฮเทคความเร็วสงูโดยบริษทั Tesla 

แลว ยังมีเทคโนโลยี Hyperloop ซึ่งเปนแนวคิดที่เขาอางวาจะ

สามารถปฏิวัติระบบขนสงสาธารณะได นอกจากน้ียังมีบริษัท 

Boring Company ที่กําลังพัฒนาคิดคนเทคโนโลยีใหมในการขุด

เจาะอุโมงค

คําถามก็คือสิ่งไหนที่จะเปลี่ยนแปลงโลกไดมากที่สุด ในความ

คิดของผมสิ่งนั้นคือ แบตเตอรี่

ดูเหมือนจะไมใชคําตอบที่นาตื่นเตนใชไหม

แตแบตเตอรี่ลิเธียมขนาดกะทัดรัดนํ้าหนักเบาท่ีทําใหคุณ
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สามารถดูภาพยนตรบนโทรศัพทมือถืออันแสนบางเฉียบน้ี ในอีก

ไมนานจะมีบทบาทในชีวิตของคุณมากกวาเดิม

คุณอาจจะสนใจรถยนตไฟฟาอยูแลว แตขณะเดียวกันคุณก็มี

ความกงัวลทีค่นทัว่ไปมกัจะมเีก่ียวกับการซือ้รถยนตไฟฟา กลาวคอื 

เรื่องของราคา ระยะทางที่วิ่งไดตอการชารจ 1 ครั้ง จุดชารจไฟฟา 

และระยะเวลาท่ีคุณตองคอยใหรถชารจไฟเสร็จ

อยางไรกต็าม ตลาดดจูะตอบรบัรถยนตไฟฟาเปนอยางด ีวาจะ

กลายเปนยานพาหนะแหงอนาคต ลองพิจารณาราคาหุนของบริษทั 

Tesla ที่คอย ๆ  ไตนํา Toyota ทําใหบริษัท Tesla เปนบริษัทรถยนต

ที่มีมูลคามากที่สุดในโลก แมวาบริษัทรถยักษใหญของญี่ปุนจะมี

ยอดขายมากกวาถึง 30 เทาในปที่ผานมา
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HOW ELON MUSK 
AIMS TO REVOLUTIONISE 

BATTERY 
TECHNOLOGYแบตเตอรี่ที่ใหญที่สุดในโลก

รถยนตไมไดเพียงแคครองสวนแบงตลาดจํานวนมากใน

อุตสาหกรรมแบตเตอรี่

คณุอาจจะเคยไดอานเร่ือง “โลกกําลงัเลิกใชถานหิน” ทีผ่ม

เขียน แบตเตอร่ียกัษทีต่อเขากับระบบโครงขายไฟฟาจะกลาย

เปนการปฏิวัติพลังงานหมุนเวียนที่สําคัญอยางยิ่ง

ศาสตราจารยพอล เชริ่ง ผู เชี่ยวชาญดานเทคโนโลยี

แบตเตอรีแ่บบใหมแหง University College London กลาววา

“เรากําลังเขาสูชวงของการเติบโตแบบทวีคูณ” โดยคาดวาแค

รถยนตไฟฟาเพียงอยางเดียวจะทําใหเกิดความตองการ

แบตเตอรี่ในยุโรปเพิ่มขึ้นถึง 10 เทาในทศวรรษนี้ 

แตความตองการนี้จะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อเราสามารถทําให

แบตเตอร่ีมรีาคาถูก ทนทานและมีประสิทธิภาพมากข้ึนเทาน้ัน

แบตเตอรี่ลานไมล
เมื่อไม นานมานี้ผู ผลิตแบตเตอร่ีสัญชาติจีนที่ผลิต

แบตเตอร่ีปอนใหผูผลิตรถยนตรายใหญหลายราย รวมทั้ง 

Tesla ไดออกมาประกาศวาไดผลิต “แบตเตอรี่ลานไมล” ขึ้น

เปนครั้งแรก

บริษัทผู ผลิตนี้มีชื่ อว า  Contempory Amperex 

Technology (CATL) โดยเผยวาแบตเตอร่ีแบบใหมนี้ทําให

ยานพาหนะว่ิงไดนานมากกวาหน่ึงลานไมล (1.2 ลาน หรือ 1.9 

ลานกิโลเมตร) ในชวงอายุใชงานมากกวา 16 ป 

แบตเตอร่ีของรถยนตสวนมากจะรับประกันระยะทางว่ิง 

60,000 - 150,000 ไมล ในชวงอายุใชงาน 3-8 ป

Zeng Yuqun จาก CATL ไดกลาววา “นับวาเปนการ

พัฒนาท่ียิ่งใหญสําหรับอายุของแบตเตอร่ี โดยมีราคาสูงขึ้น

กวาเดิมเพียงแค 10 เปอรเซ็นต” 

การมีแบตเตอร่ีที่คุณไมจําเปนตองเปล่ียนเปนขาวดี

สําหรับอุตสาหกรรมรถยนตไฟฟา และเชนเดียวกันแบตเตอร่ี

ทีใ่ชไดยาวนานย่ิงขึน้นบัวาเปนเร่ืองสําคญัสาํหรับระบบกักเก็บ

พลังงาน “แบบติดตั้งอยูกับที่” (Stationary Storage) อีกดวย 

แบตเตอร่ีเหลาน้ีสามารถติดตัง้กบักงัหนัลมผลิตไฟฟา หรอื

แผงโซลารเซลลซึ่งทําใหพลังงานหมุนเวียนสามารถจาย

พลังงานไฟฟาไดแมในเวลาไมมีแสงอาทิตยหรือไมมีลมพัด

ในเร็ววันนี้ คุณอาจจะตองการแบตเตอรี่แบบติดตั้ง

อยูกบัทีใ่นบานของคุณเพ่ือเกบ็ไฟฟาทีผ่ลติในชวงความตองการ

ใชไฟตํา่ หรอืเพือ่เกบ็พลงังานทีผ่ลติจากแผงโซลารของคณุเอง

Elon Musk has perhaps the most exciting portfolio of businesses 
on the planet.

There’s SpaceX with its mission to Mars, and Tesla with its super-
fast hi-tech electric cars.

He claims his Hyperloop concept could revolutionise public 
transport. And even his Boring Company is kind of interesting - it aims 
to nd new ways to dig tunnels.

So which one will end up changing the world most? It is my 
contention that it will be his battery business.

Doesn’t sound that scintillating does it?
But the compact, lightweight lithium batteries that mean you can 

now stream movies on wafer-thin phones will soon be powering much 
more of your life.

You’re probably already interested in the potential of electric cars.
But maybe you also have the usual concerns about actually buying 

one: the price, the range, and worries about where you are going to 
charge the thing and how long you’ll be stuck there.

Yet the market certainly seems to reckon they are the future. Just 
look at the Tesla share price.

Last week it briey nudged ahead of Toyota to become the world’s 
most valuable car rm, even though the Japanese giant sold 30 times 
as many vehicles last year

One reason is that Elon Musk has been teasing investors and 
rivals with the promise of “battery day” some time soon, at which he 
will announce a series of advancements in battery tech.

WORLD’S BIGGEST BATTERIES

And cars are not the only vast new battery market.
You might have seen a story I wrote about how the world is slowly 

weaning itself off coal.
Well, gigantic batteries connected to our electricity grids are 

going to be central to the great renewable energy revolution too.
“We are entering into a nearly exponential growth phase”, says 

Prof Paul Shearing. He’s an expert on emerging battery technologies 
at University College London.

He expects electric vehicles alone to drive European battery 
demand up by a factor of 10 this decade.

But this explosion in demand will only be possible if we can make 
batteries cheaper, more durable and more efcient.

That is a big ask for any technology but fear not, Mr Musk’s 
proposed “battery day” comes thanks to a whole cascade of 
breakthroughs.
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ตัวเลือกที่ถูกกวา
อุปสรรคถัดไปที่นาจะทําลายลงไดคือเรื่องราคา

สิ่งทาทายสําคัญในอุตสาหกรรมยานยนตไฟฟาคือ การทําให

แบตเตอร่ีมรีาคาต่ํากวา 100 ดอลลาร (78 ปอนด) ตอกโิลวตัต-ชัว่โมง 

(kWh) เซธ เวนโทรบ นักข าวดานเทคโนโลยีแบตเตอร่ีของ

สหรัฐอเมริกากลาววา “เมื่อถึงจุดนั้น คุณจะเริ่มมีรถยนตไฟฟาที่

ถกูกวารถยนตทีใ่ชเชือ้เพลิง” และยังไดกลาววา หากทําไดจรงิ ระบบ

เคร่ืองยนตสันดาปภายในก็จะหายไปในท่ีสุด เหมือนกับตอนท่ี

กลองดิจิตัลออกสูตลาดและไดทําใหกลองฟลมคอย ๆ เลิกใชไป

เมื่อทศวรรษที่แลว

“ในรานขายรถยนต พวกเราอาจจะเริ่มไดเห็นวา จากที่เคย

เอารถยนตไฟฟาไปจอดโชวดานหลัง กลายมาเปนรถยนตทีใ่ชนํา้มนั

ไปอยูที่ดานหลังแทน” แลวเมื่อไรรถไฟฟาจะมีราคาที่จับตองได 

เขาเชื่อวามันไดเกิดขึ้นแลว

คณุเวนโทรบกลาวถงึแหลงขอมลูอางองิทีบ่อกวา แบตเตอรีเ่หลา

นี้กําลังจะถูกใชกับรถของบริษัท Tesla

หมดกังวลเรื่องแบตหมดกลางทาง
แบตเตอร่ีที่มีราคาถูกลงจะชวยแกปญหาสําคัญในบางเร่ืองท่ี

ลูกคามีอยูได นั่นก็เพราะวาการติดตั้งแบตเตอร่ีขนาดใหญขึ้นกวา

เดิมในรถสามารถทําไดในราคาที่ประหยัดขึ้น ซึ่งขอไดเปรียบมีสอง

ขอหลัก ๆ   

ขอแรก คือ จะสามารถเดินทางไปไดไกลย่ิงขึ้นตอการชารจ

หนึ่งครั้ง ดังนั้นคุณจะสามารถซื้อรถที่รถวิ่งได 400 - 500 ไมล (640 

- 800 กิโลเมตร) หรือมากกวานั้นตอการชารจหนึ่งครั้ง 

ขอท่ีสอง แบตเตอร่ีที่ใหญขึ้นจะชารจไดเร็วขึ้น ดังน้ันรถอาจจะ

วิง่ได 300 ไมลตอการชารจเพียง 10 นาท ีเทากบัเวลาท่ีใชในการเติม

นํ้ามันเบนซินหรือดีเซลในรถยนต 

คุณเวนโทรบยังคาดวา อีลอน มัสก จะประกาศการอัพเกรดรถ

รุน S และ X ซึ่งจะสามารถวิ่งได 400 - 500 ไมล ซึ่งจะนํามาใชกับ

รถซุปเปอรคาร

เล็งโรงงานใหมของบริษัท Tesla
แลวเราจะผลิตแบตเตอรี่แบบใหมที่สุดพิเศษนี้ไดที่ไหน

คงตองบอกอกีครัง้วา เรากาํลงัรอการประกาศครัง้ใหญจากอลีอน 

เม่ือตนเดือนท่ีผานมา เคร่ืองบินเจ็ทสวนตัวของเขาไดลงจอดท่ีสนามบิน

ที่เมืองลตูัน  เช่ือกันวาอีลอน ชายผูที่นักแสดงอยาง โรเบิรต ดาวน่ี 

จูเนียร ใชเปนแรงบันดาลใจเมื่อตองสวมบทบาทเปน โทนี่ สตารก 

ตัวละครของ Marvel จากภาพยนตรเรื่อง Iron Man (2008) ไดขึ้น

เฮลิคอปเตอรไปยังพื้นที่ขนาด 650 เอเคอรซึ่งอยูบริเวณนอกเมือง

บริสตัล (Bristol)

สถานท่ีดงักลาวน้ีถกูจับตามองวาจะเปนตัวเลือกหลักของอังกฤษ

สําหรับการสราง “โรงงานขนาดยักษ” แหงหน่ึงของบริษัท Tesla 

เพื่อผลิตแบตเตอรี่เปนที่แรก ๆ 

นอกจากน้ีเขายังมีแผนท่ีจะสรางโรงงานท่ีใหญกวาในสหรัฐฯ 

บางทีอาจจะเปนที่เมืองออสติน รัฐเทกซัส เซธ เวนโทรบไดเคยกลาว

ไววา นี่จะเปน “อภิมหาโรงงาน” นับวาเปนการอัพเกรดที่สําคัญ 

และทีเ่รยีกวาโรงงานขนาดยกัษเพราะวาจะเปนทีผ่ลิตแบตเตอรี่

ที่จะสามารถเก็บพลังงานไดนับพันลานวัตต - ชั่วโมง

ดวยเหตุนี้ อภิมหาโรงงานจะสามารถผลิตแบตเตอร่ีที่มีความจุ

ไดถงึลานลานวตัต - ชัว่โมง และความคดิของอลีอนก็ยงัคงเหมอืนเดมิ

ที่่วา โรงงานยิ่งใหญยิ่งดี เพราะจะย่ิงงายตอการพัฒนาผลิตภัณฑ

ใหมที่สามารถทําใหตนทุนตํ่าลง เขาเชื่อวาอยางนั้น

วัตถุดิบในการผลิตแบตเตอรี่
แลวเคมีที่ใชผลิตแบตเตอรี่หาไดจากที่ไหน

CALT บริษัทคูคาสัญชาติจีนของบริษัท Tesla ไดคนพบวิธีผลิต

แบตเตอรี่ที่ปราศจากสารโคบอลท อยางนอยก็สําหรับรถท่ีวิ่งใน

ระยะทางที่สั้น เพราะโคบอลทมีราคาแพงและสวนมากจะพบใน

ประเทศคองโก ที่ซึ่งมีปญหาการใชแรงงานเด็ก 

สวนตอนนี้ยังไมมีแผนที่จะเลิกใชลิเธียม ที่เปนสวนผสมหลักใน

แบตเตอรี่นํ้าหนักเบา

ในโลกนี้ ยังคงมีแหลงแรเกลือขนาดใหญมากตามที่ตาง ๆ  ไมวา

จะเปนที่ซาลาร เด อูยูนิ ทะเลเกลือที่ใหญที่สุดในโลกที่ยังไมไดถูก

สํารวจ คงความสวยงามแบบไมเหมือนใคร ตั้งอยูแถบเทือกเขา

แอนดีสอันหางไกลของประเทศโบลีเวีย

ปญหาก็คือวิธีที่ใชอยูในปจจุบันเพ่ือสกัดเอาลิเธียมออกมาจาก

แหลงแรธรรมชาติเหลานี้ ใชเวลาและยังไมมีประสิทธิภาพเต็มที่ 

ทะเลสาบเกลือซาลาร เด อาตากามา ในประเทศชิลีถูกใชเปน

แหลงทําเหมืองอยูในปจจุบัน เน่ืองจากวาสถานที่นี้ตั้งอยูในระดับที่

ตํ่ากวานํ้าทะเล จึงสามารถใชวิธีใหนํ้าระเหยตามธรรมชาติเพื่อจะ

ทาํใหเกลือตกผลึก และยงัไดแสงอาทติยทีร่อนแผดเผาในทะเลทราย

อาตากามาเปนตัวชวยเรงอีก

ทั้ง ๆ ที่ก็มีขอไดเปรียบหลายขอเหลานี้ แตกรรมวิธีก็ยังตองใช

เวลาหลายเดือน และวิธีนี้ก็สกัดลิเธียมไดแค 30 เปอรเซ็นต

ชายอกีผูหนึง่ทีม่คีวามคลายกับอลีอน มสัก รวมทัง้ชือ่ทีส่ดุแปลก

ของเขา คือ ทีก อีแกน นักวิทยาศาสตรซึ่งกําลังศึกษาเร่ืองท่ีกรอง

สสารจ๋ิว “นาโนพารตเิคลิ” (Nanoparticle) ซึง่จะสามารถแยกลิเธยีม

ออกจากสารละลายโซเดียมไดในปริมาณที่มากถึง 90 เปอรเซ็นต

 ดังนั้นแทนที่จะตองใชเวลาแรมเดือน เขากลาววาวิธีของเขาใช

เวลาเพียงไมกี่วัน

คุณอีแกนยังเลาวา บริษัท EnergyX กําลังเจรจากับผูที่จะเปน

กุญแจสําคัญทําใหเทคโนโลยีนี้สามารถนําไปใชไดในเชิงพาณิชย

หากวาวิธีนี้ทําไดจริง ก็จะตัดตนทุนของการสกัดลิเธียมได

อยางมาก ซึ่งเปนการขจัดปญหาใหญ ชวยเรงการผลิตแบตเตอรี่

ใหเร็วยิ่งขึ้น
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ตัวเลือกที่ถูกกวา
อุปสรรคถัดไปที่นาจะทําลายลงไดคือเรื่องราคา
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รถซุปเปอรคาร

เล็งโรงงานใหมของบริษัท Tesla
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ประเทศคองโก ที่ซึ่งมีปญหาการใชแรงงานเด็ก 
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จะเปนที่ซาลาร เด อูยูนิ ทะเลเกลือที่ใหญที่สุดในโลกที่ยังไมไดถูก

สํารวจ คงความสวยงามแบบไมเหมือนใคร ตั้งอยูแถบเทือกเขา

แอนดีสอันหางไกลของประเทศโบลีเวีย

ปญหาก็คือวิธีที่ใชอยูในปจจุบันเพ่ือสกัดเอาลิเธียมออกมาจาก

แหลงแรธรรมชาติเหลานี้ ใชเวลาและยังไมมีประสิทธิภาพเต็มที่ 
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ทาํใหเกลือตกผลกึ และยงัไดแสงอาทติยทีร่อนแผดเผาในทะเลทราย
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ทั้ง ๆ ที่ก็มีขอไดเปรียบหลายขอเหลานี้ แตกรรมวิธีก็ยังตองใช

เวลาหลายเดือน และวิธีนี้ก็สกัดลิเธียมไดแค 30 เปอรเซ็นต

ชายอกีผูหนึง่ทีม่คีวามคลายกบัอลีอน มสัก รวมทัง้ชือ่ทีส่ดุแปลก

ของเขา คือ ทีก อีแกน นักวิทยาศาสตรซึ่งกําลังศึกษาเร่ืองท่ีกรอง

สสารจ๋ิว “นาโนพารตเิคิล” (Nanoparticle) ซึง่จะสามารถแยกลิเธยีม

ออกจากสารละลายโซเดียมไดในปริมาณที่มากถึง 90 เปอรเซ็นต

 ดังนั้นแทนที่จะตองใชเวลาแรมเดือน เขากลาววาวิธีของเขาใช

เวลาเพียงไมกี่วัน

คุณอีแกนยังเลาวา บริษัท EnergyX กําลังเจรจากับผูที่จะเปน

กุญแจสําคัญทําใหเทคโนโลยีนี้สามารถนําไปใชไดในเชิงพาณิชย

หากวาวิธีนี้ทําไดจริง ก็จะตัดตนทุนของการสกัดลิเธียมได

อยางมาก ซึ่งเปนการขจัดปญหาใหญ ชวยเรงการผลิตแบตเตอรี่

ใหเร็วยิ่งขึ้น
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MILLION MILE BATTERY

The rst of these was announced just 
last week when the Chinese battery-maker 
that supplies most of the major car makers, 
including Tesla, revealed it had produced 
the rst “million mile battery”.

Contemporary Amperex Technology 
(CATL) says its new battery is capable of 
powering a vehicle for more than a million 
miles (1.2 million, to be precise - or 1.9 
million km) over a 16-year lifespan.

Most car batteries offer warranties for 
60,000-150,000 miles over a three to eight-
year period.

This is a huge improvement in battery 
life, but will cost just 10% more than existing 
products, says CATL chair, Zeng Yuqun.

Having a battery you never need to 
change is obviously good news for the 
electric car industry. But longer-lasting 
batteries are also essential for what’s known 
as “stationary” storage too.

These are the batteries we can attach 
to wind turbines or solar panels so 
renewable energy is available when the sun 
isn’t shining or the wind isn’t blowing.

Fairly soon you might even want a 
stationary battery in your home to store 
cheap off-peak electricity, or to collect the 
power your own solar panels generate
THE CHEAPER OPTION

The next barrier that is likely to be 
broken is price.

The landmark challenge in the electric 
vehicle industry is to get a battery costing 
under $100 (£78) per kilowatt hour.

“At that point you start to get electric 
vehicles that are cheaper than the 
equivalent internal combustion vehicles,” 
says Seth Weintraub, a US battery 
technology journalist.

Once that happens the internal 
combustion engine will be effectively dead., 
he says, comparing it to how digital killed 
off lm cameras a decade ago.

“In car dealerships we’re going to go 
from one electric vehicle in the back lot 
somewhere, to one gas vehicle in the back 
lot somewhere.”

So when will this crucial price-point be 
passed?

He believes it already has.

Mr Weintraub says his sources tell him 
these batteries are going into Teslas right 
now, and thinks this will be one of Mr Musk’s 
“battery day” revelations.
ANXIETY-FREE RANGE

Cheaper batteries will address some of 
the other key concerns potential customers 
have.

That is because i t  wi l l  make i t 
economical to put bigger batteries into 
cars.

That has two major advantages.
First, it means they can go much further 

on a single charge, so you’ll soon be able 
to buy cars with ranges of 400-500 miles 
(640-800km) or more.

Second, big batteries charge faster for 
the bulk of their capacity, so you might be 
able to get up to 300 miles of range with 
just 10 minutes of charging.

That’s comparable to the time it takes 
to ll a car with petrol or diesel.

So expect Elon Musk to announce 
upgrades for the Model S and X which will 
combine 400-500 mile range with supercar 
performance, says Mr Weintraub.
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NEW FACTORIES

So, where are we going to make all 
these wonderful new batteries?

Again, we are expecting some major 
announcements from Mr Musk. Earlier this 
month his private jet reportedly landed at 
Luton airport.

The man, who actor Robert Downey Jr 
used as inspiration for Marvel’s Tony Stark 
in the 2008 lm Iron Man, is believed to have 
been own by helicopter to a 650-acre site 
just outside Bristol.

The location is reckoned to be the prime 
UK candidate  for  one o f  Tes la ’s 
“Gigafactories”, the huge battery plants it’s 
pioneering.

And he is planning an even bigger 
factory in the US, probably in Austin, Texas.

According to Seth Weintraub this one 
will be a “Terafactory”.

That’s quite an upgrade.
Gigafactories were so called because 

they would produce batteries that could 
store billions of watt-hours of power.

By that reasoning a terafactory should 
be able to make batteries with a total 
capacity in the trillions of watt-hours.

And the logic of Mr Musk’s ever-
expanding factories remains the same. The 
bigger the scale, the easier it will be to 
deliver cost-slashing innovations, he 
believes.
RAW MATERIALS

So where are all the battery chemicals 
going to come from?

Tesla’s Chinese partner CATL has 
found a way to make batteries free of cobalt, 
at least for shorter-range vehicles.

Cobalt is expensive and a lot is sourced 
from DR Congo, where it has been 
associated with child labour.

There are no plans to get rid of the key 
ingredient in lightweight batteries, lithium.

There are large supplies in salt deposits 
around the world, including the biggest 
single reserve - as yet unexploited - in the 
hauntingly beautiful Salar de Uyuni salt 
plain in the remote Bolivian Andes.

The problem is the current method of 
separating out the lithium in these deposits 
is slow and inefcient.

The biggest salt lake currently being 
mined is the Salar de Atacama in Chile. And 
at their signicantly lower altitude, the 
Chileans can use natural evaporation to 
crystallise the salts, driven by the intense 
sunshine of the Atacama Desert.

Despite these advantages, the process 
still takes months, and only recovers about 
30% of the available lithium.

Which is where a wannabe Elon Musk-
style tycoon with a similarly exotic name 
comes in.

Teague Egan is working with scientists 
on what he says is a “nanoparticle” lter 
that can separate lithium from other salts 
in solution, and will recover more like 90% 
of the lithium.

Instead of months, he reckons it could 
eventually take just a few days.

Mr Egan says his rm EnergyX is 
already talking to key players about 
applying the technology on a commercial 
scale.

If effective it could dramatically cut the 
cost of lithium - removing one of the biggest 
bottlenecks to the ramping up of battery 
production..
WHAT THIS IS REALLY ABOUT

Which brings us back to my original 
premise - that batteries will be the most 
transformative part of Elon Musk’s empire.

Mr Musk’s ambition is to create the 
iPhone of cars - a must-buy product that 
revolutionises our driving experience, while 
also delivering him a big fat prot.

That’s what will make us ditch our old 
diesel and petrol cars.

But there is also something much 
bigger at stake: climate change.

If cheaper, better batteries enable a 
rapid switch to electric vehicles, and give 
us renewable energy whatever the weather, 
then clearly they are going to be central to 
efforts to decarbonise our economy.

Astronauts blasting off into space are 
a lot more exciting than a grey box with a 
couple of wires attached.

But if that grey box helps us jettison 
fossil fuels, then the grey box wins in terms 
of its power to change our world.

Of course, you may disagree. And if 
you do, then please tell me why. @
BBCJustinR 
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สิ่งที่เรากําลังพูดถึงอยู
กลับมาสู ประเด็นของผม นั่นคือ แบตเตอร่ีจะเปนสิ่งที่

เปลี่ยนแปลงมากที่สุดในอาณาจักรของอีลอน มัสก

ความทะเยอทะยานของอีลอน คือ การผลิตผลิตภัณฑซึ่งลูกคา

จาํเปนตองซือ้ ซึง่จะปฏวิตัปิระสบการณการขบัรถของพวกเรา และ

สามารถทํากําไรมหาศาลใหกับเขาไดดวย และนั่นจะทําใหเราเลิก

ใชรถยนตนํ้ามันดีเซลและเบนซนิ

อีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญยิ่งกวาในเวลานี้ นั่นก็คือการเปล่ียนแปลง

สภาพภูมอิากาศของโลก หากวาแบตเตอรีร่าคาถกูลงและมคีณุภาพ

ดีกวาเดิม จะสามารถทําใหเปล่ียนไปใชรถยนตไฟฟาไดอยาง

รวดเร็ว และชวยใหเราใชพลังงานหมุนเวียนไดไมวาสภาพอากาศ

จะเปนอยางไร ก็เปนที่แนชัดวา แบตเตอรี่จะเปนปจจัยสําคัญตอ

ความพยายามท่ีจะไมสรางคารบอนในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

นักบินอวกาศท่ีทะยานข้ึนสูอวกาศดูนาจะต่ืนเตนมากกวา

เจากลองสีเทา ๆ ที่มีสายสองสามเสนติดอยู

แตหากวาเจากลองนี้ชวยใหเราลดการใชเชื้อเพลิงฟอสซิลได 

กลองสีเทานี้ก็จะเปนผูชนะ เพราะมีพลังสามารถเปลี่ยนโลก

ของเราได

แนนอนวาคุณอาจจะไมเห็นดวย หากเปนเชนนั้นก็ช วย

บอกผมหนอยวาทําไม   

á»Å¨Ò¡ : “How Elon Musk aims to revolutionise battery technology”  โดย @BBCJustinR www.bbc.com
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One of the wonders of the world that mankind 
discovered in ancient Egypt time was electricity.

An inscription was found around 2750 BC 
when people talked about an electric fish which 
they nicknamed ‘Lightning of the Nile.’

Thousands of years later, human beings have 
been learning and experimenting with electricity.

Since the 19th century, electrical science has 
advanced rapidly.

From a wondrous thing, electricity has now 
become recognized as a vital tool for life and for 
the development of human potential.

But what remains unchanged is the nature of 
electricity that relies on conductors to move around.

Simply put, electricity cannot travel around by 
its own as it has no legs.

LEGLESS POWER

สิง่มหศัจรรยอยางหนึง่ของโลกทีม่นษุยคนพบและรูจกัครัง้แรก
ตั้งแตสมัยอียิปตโบราณ นั่นคือ “ไฟฟา” พบขอความที่ถูกจารึก
ไวในชวงประมาณ 2750 ปกอนคริสตศักราช มนุษยไดพูดถึง
ปลาไฟฟาและต้ังฉายาวา “สายฟาแหงแมนํ้าไนล” จากนั้นอีกหลาย
พันปตอมา มนุษยไดเรียนรูและทดลองเก่ียวกับไฟฟาเร่ือยมา 
จนกระท่ังศตวรรษท่ี 19 มนุษยมีความเจริญกาวหนาทาง
วิทยาศาสตรเก่ียวกับไฟฟาอยางรวดเร็ว ไฟฟาเปลี่ยนจากสิ่งที่
นาพิศวงกลายเปนเครื่องมือสําคัญในการดํารงชีวิตและพัฒนา
ศักยภาพในดานตาง ๆ ของมนุษย แตสิ่งที่ยังคงเดิมและไม
เปล่ียนแปลง คือ ธรรมชาติของไฟฟาที่ตองอาศัยการเคลื่อนที่
ผานตัวนําไฟฟา หรือพูดงาย ๆ วา ไฟฟาไมสามารถเดินทางไป
ไหนมาไหนเองได หรือวา ไฟฟาจะไมมีขา ?
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ไฟฟา เปนพลังงานรูปแบบหนึ่ง ที่สามารถเปลี่ยนเปนพลังงาน

รูปแบบอื่น ๆ  ได ทั้งความรอน แสงสวาง และการเคลื่อนที่ ฯลฯ มนุษย

พึ่งพาอาศัยพลังงานไฟฟาและใชพัฒนาวิทยาการ รวมท้ังความ

กาวหนาตาง ๆ มากมาย ทําใหทุกวันน้ีมนุษยมีคุณภาพชีวิตที่ดีและ

สะดวกสบายมากยิ่งข้ึน แตจริง ๆ แลว กวาท่ีไฟฟาจะเดินทางไปยัง

บานแตละหลังไดนั้น สงสัยหรือไมวาทําอยางไร คําตอบคือเราจะตอง

สรางเสนทางการเดินทางใหกับไฟฟา เพื่อใหพลังงานไฟฟาสามารถ

 Electricity is a form of energy which can be transformed 
into other types of energy, including heat, light, motion, etc.

  Humans rely on electrical energy and use it to develop 
scientic advances that can improve quality of life and 
facilitate the living.

  In fact, it is not easy for electricity to travel to each house; 
so we have to create a route for it rst.

  Serving this purpose is a transmission system which, if 
compared with the human body, is like the aorta distributing 
electricity from various power generating sources to each 
house in Thailand.

  The transmission system largely consists of high voltage 
transmission lines, which are classied by voltage levels: 500 
kilovolts (kV), 230 kV, 115 kV, and 69 kV which are very rarely 
used today.

  High voltage transmission lines extend over very long 
distances, from north to south, a total of more than 36,000 
circuit-kilometers.

  That length can wrap around Thailand almost four times. 
The farther it is, the higher the voltage must be, to reduce the 
rate of energy loss in power transmission lines.

àÃ×èÍ§ / STORY : ศุทรา พลาธิปกรการ / Suttara Palathipkornkan

เดินทางไปยังทุกครัวเรือน ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศได หรือที่เราเรียก

กันวา ระบบสงไฟฟา (Transmission) นั่นเอง หากเปรียบเทียบกับ

รางกายของมนุษย ระบบสงไฟฟาก็เปรียบเสมือนเสนเลือดใหญ 

ทําหนาที่สงจายพลังงานไฟฟาจากแหลงผลิตไฟฟาตาง ๆ ไปยังบาน

แตละหลังทั่วไทย

ระบบสงไฟฟา ประกอบดวย สายสงไฟฟาแรงสงู ซึง่แบงตามระดบั

แรงดันไฟฟา ไดแก 500 กิโลโวลต (kV) 230 kV 115 kV และ 69 kV 

(ปจจุบันใชอยูนอยมาก) สายสงไฟฟาแรงสูงมีระยะทางไกลมาก จาก

เหนือจรดใต รวมกวา 36,000 วงจร-กิโลเมตร สามารถนํามาวนรอบ

ประเทศไทยไดเกือบครบ 4 รอบ ยิง่ไกลย่ิงตองใชแรงดันไฟฟาท่ีสงู เพ่ือ

ลดอัตราการสูญเสียพลังงานในสายสงไฟฟา โดยสายสงไฟฟาแรงสูง

มักจะอยูสูงจากพื้นดินตั้งแต 9 เมตรขึ้นไป ยิ่งสายไฟอยูสูง แสดงวา

แรงดันไฟฟายิง่สูงเชนกันน่ันเอง เสาสงไฟฟาแรงสูงในความรับผิดชอบ

ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย หรือ กฟผ. ซึ่งมีหนาท่ีดูแล
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   High-voltage transmission lines are usually located nine 
meters or more above the ground. The higher the lines are 
placed, the higher the voltage is.

  Transmission towers are under the responsibility of the 
Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) which is 
tasked to oversee the country’s electricity generation and 
distribution systems.

   There are three types of transmission towers: concrete 
pole, steel frame pole, and monopole.

  The monopole looks like a tall steel tower with the 
advantage of being easy to install and suitable for use in a 
limited space, but it costs signicantly more than its steel 
counterpart.

  The selection of pole types depends on the conditions 
and suitability of the area where the electric tower is located 
and the voltage used.

  The transmission system also includes other components, 
such as a transformer, a switch yard, and a high voltage 
substation.

  The electrical power system control center is tasked to 
control the generation and supply electrical energy efciently.

  Nowadays, electricity reaches almost everywhere, 
whether on a high mountain, an island in the sea, or a village 
in the middle of the woods.

  Electricity brings prosperity and a better quality of life 
to wherever it reaches.

  Some say besides lighting up, electricity also brings 
along “opportunity and happiness.”

  But bringing electricity to each house is not an easy task.
  Imagine setting up a high voltage transmission tower in 

the past, which was sometimes done by elephants hauling 
and transporting equipment up the mountain because the 
site was inaccessible by trucks.

  Workers had to stay in the woods in tough conditions for 
several days for the important mission of electrifying all Thai 
homes.

  EGAT has implemented projects to develop power 
transmission systems to cover the entire country; to ensure 
that sufcient electricity supply is available nationwide and 
that Thailand’s power system is secure.

  There are 18 main projects in 2020, four of which involve 
signicant investment, including the improvement of power 
transmission systems to strengthen power system stability 
in the western and southern regions; the Northeastern, the 
lower North, Central and Bangkok; the lower southern region; 
and the upgrade of the aging power transmission system 
phase 2.

  Although the Covid-19 pandemic has affected the 
implementation of these projects on parts related to overseas 
involvement, EGAT has come up with adjustment measures 

which enable some works to be carried out unabatedly, such 
as the construction of building foundations and any tasks 
which domestic contractors can perform without delay.

   Even though electricity cannot travel by itself, we see it 
has been moving around 24/7 non-stop through nationwide 
power transmission systems for more than 51 years since the 
rst transmission tower made of log was set up, before steel 
poles became more common.

  If this main artery of energy was torn or damaged just 
for a few minutes, the livelihoods of the Thai people are 
inevitably at stake.

  EGAT is determined to maintain and develop a stable 
and efcient power transmission system. That is one of the 
missions which EGAT has vigorously served to fulll for the 
past 51 years and for the happiness of Thai people. 

ระบบผลิตและสงจายไฟฟาของประเทศ ม ี3 ประเภท คอื เสาคอนกรีต 

เสาโครงเหล็ก และเสาชนิด Monopole ที่มีลักษณะคลายเสาเหล็กสูง

ตั้งอยูโดดเดน มีขอดีคือ ติดตั้งงาย เหมาะสําหรับใชติดตั้งในพื้นท่ีที่

จาํกัด แตกม็รีาคาสูงกวาเสาโครงเหล็กมาก ซึง่การเลือกใชเสาประเภท

ใดนั้น ขึ้นอยูกับเง่ือนไขและความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ที่ตั้งเสา

ไฟฟา และแรงดันไฟฟาที่ใช นอกจากนี้ระบบสงไฟฟายังมีสวน

ประกอบอื่น ๆ ไดแก หมอแปลงไฟฟา ลานไกไฟฟา และสถานีไฟฟา

แรงสูง โดยมีศูนยควบคุมระบบกําลังไฟฟาทําหนาท่ีควบคุมการผลิต

และสงจายพลังงานไฟฟาใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

ทุกวันนี้ ไฟฟาเดินทางไปไดเกือบทุกที่แลว ไมวาจะบนดอยสูง 

เกาะในทะเล หรอืหมูบานกลางปาเขาลําเนาไพร  ไฟฟาไปถึงพรอมกับ

ความเจรญิและคณุภาพชวีติทีด่ขีึน้ บางก็พดูกนัวา นอกจากแสงสวาง

แลว ไฟฟายังพาเพื่อนที่ชื่อวา “โอกาสและความสุข” มาดวย หากแต

การนาํไฟฟาไปถึงแตละบานนัน้ ไมใชเรื่องงาย ๆ  กวาจะตัง้เสาสงไฟฟา

แตละตนสําเร็จ ในอดีตเคยถึงกับตองใชชางในการลากและขนสง

อุปกรณสําหรับตั้งเสาสงไฟฟาแรงสูงข้ึนไปบนเขา เพราะรถยนตไม

สามารถเขาถึงได เจาหนาที่ตองกินตองนอนอยูในปาหลายวัน ทวาสิ่ง

ที่สําคัญกวาความยากลําบาก คือ โอกาสท่ีทุกบานจะมีไฟฟาและ

แสงสวางครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วไทย

กฟผ. ไดดําเนินโครงการพัฒนาระบบสงไฟฟาทั่วประเทศ เพื่อให

ทั่วทุกพ้ืนที่ของประเทศไทยมีไฟฟาใชอยางทั่วถึง เพียงพอ และเพื่อ

เสรมิความมัน่คงระบบไฟฟาใหมคีวามมัน่คงมากยิง่ขึน้ โดยในป 2563 

มีถึง 18 โครงการหลัก โดยมี 4 โครงการที่มีการใชงบลงทุนจํานวน

มหาศาล คอื โครงการปรบัปรงุระบบสงไฟฟาบรเิวณภาคตะวนัตกและ

ภาคใตเพ่ือเสริมความม่ันคงระบบไฟฟา โครงการปรับปรุงระบบสง

ไฟฟาบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือตอนลาง ภาคกลาง 

และกรุงเทพมหานคร เพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟา โครงการ

ปรับปรุงระบบสงไฟฟาบริเวณภาคใตตอนลาง เพื่อเสริมความมั่นคง

ระบบไฟฟา และโครงการปรับปรุงและขยายระบบสงไฟฟาที่เสื่อม

สภาพตามอายุการใชงาน ระยะท่ี 2 แมวาสถานการณการแพรระบาด

ของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) จะสงผลกระทบตอการ

ดําเนินโครงการในสวนที่เกี่ยวของกับตางประเทศไปบาง แต กฟผ. ได

ปรับมาตรการรองรับตาง ๆ เพื่อใหยังคงสามารถดําเนินงานในสวนที่

สามารถทําได เชน งานกอสรางฐานราก งานกอสรางอาคาร และงาน

ในสวนผูรับเหมาภายในประเทศ ใหเขามาดําเนินการกอน เปนตน 

แมวา ไฟฟาจะไมมขีากต็าม แตทกุวนัน้ี ไฟฟาเดนิทางตลอด 24 ชัว่โมง

อยางไมเคยหยุดพกั ผานระบบสงไฟฟาท่ัวประเทศมากกวา 51 ป ตัง้แต

เร่ิมตั้งเสาสงไฟฟาไมซุงตนแรก มาจนถึงเสาสงไฟฟาโครงเหล็ก

อยางในปจจุบัน เพื่อนําพาโอกาสและความสุขไปยังคนไทยทุกคน

หากเสนเลอืดใหญแหงพลงังาน ตองขาดหรือชาํรดุลงเพยีงแคไมกีน่าที 

ยอมสงผลกระทบตอความเปนอยูของพ่ีนองประชาชน กฟผ. มุงม่ันต้ังใจ

ดแูลรกัษาและพฒันาระบบสงไฟฟาใหมคีวามมัน่คง มปีระสทิธภิาพดี

ยิ่งขึ้นอยูเสมอ .... 

51 ป กฟผ. ผลิตไฟฟาเพื่อความสุขของคนไทย 
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   High-voltage transmission lines are usually located nine 
meters or more above the ground. The higher the lines are 
placed, the higher the voltage is.

  Transmission towers are under the responsibility of the 
Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) which is 
tasked to oversee the country’s electricity generation and 
distribution systems.

   There are three types of transmission towers: concrete 
pole, steel frame pole, and monopole.

  The monopole looks like a tall steel tower with the 
advantage of being easy to install and suitable for use in a 
limited space, but it costs signicantly more than its steel 
counterpart.

  The selection of pole types depends on the conditions 
and suitability of the area where the electric tower is located 
and the voltage used.

  The transmission system also includes other components, 
such as a transformer, a switch yard, and a high voltage 
substation.

  The electrical power system control center is tasked to 
control the generation and supply electrical energy efciently.

  Nowadays, electricity reaches almost everywhere, 
whether on a high mountain, an island in the sea, or a village 
in the middle of the woods.

  Electricity brings prosperity and a better quality of life 
to wherever it reaches.

  Some say besides lighting up, electricity also brings 
along “opportunity and happiness.”

  But bringing electricity to each house is not an easy task.
  Imagine setting up a high voltage transmission tower in 

the past, which was sometimes done by elephants hauling 
and transporting equipment up the mountain because the 
site was inaccessible by trucks.

  Workers had to stay in the woods in tough conditions for 
several days for the important mission of electrifying all Thai 
homes.

  EGAT has implemented projects to develop power 
transmission systems to cover the entire country; to ensure 
that sufcient electricity supply is available nationwide and 
that Thailand’s power system is secure.

  There are 18 main projects in 2020, four of which involve 
signicant investment, including the improvement of power 
transmission systems to strengthen power system stability 
in the western and southern regions; the Northeastern, the 
lower North, Central and Bangkok; the lower southern region; 
and the upgrade of the aging power transmission system 
phase 2.

  Although the Covid-19 pandemic has affected the 
implementation of these projects on parts related to overseas 
involvement, EGAT has come up with adjustment measures 

which enable some works to be carried out unabatedly, such 
as the construction of building foundations and any tasks 
which domestic contractors can perform without delay.

   Even though electricity cannot travel by itself, we see it 
has been moving around 24/7 non-stop through nationwide 
power transmission systems for more than 51 years since the 
rst transmission tower made of log was set up, before steel 
poles became more common.

  If this main artery of energy was torn or damaged just 
for a few minutes, the livelihoods of the Thai people are 
inevitably at stake.

  EGAT is determined to maintain and develop a stable 
and efcient power transmission system. That is one of the 
missions which EGAT has vigorously served to fulll for the 
past 51 years and for the happiness of Thai people. 
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การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) กาวทันกระแสการเปล่ียนผานเทคโนโลยีของโลก เดินหนางานวิจัยและ
พัฒนายานยนตไฟฟา ตลอดจนอุปกรณที่เก่ียวของ ทั้งแบตเตอรี่ และสถานีอัดประจุไฟฟา ลดการใชนํ้ามันและ
ลดปญหามลพิษตอสิ่งแวดลอม โดยมุงไปในเร่ืองของรถยนตไฟฟาดัดแปลงฝมือคนไทย ราคาไมแพง เขาถึงงาย 
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ไฟฟาใหเกิดการใชงานมากข้ึนดวย
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EGAT’s
Modified EV: 
CLOSER TO THE REALITY OF 
A GREENER WORLD

The Electricity Generating Authority of Thailand 
(EGAT) keeps pace with the changing world 
technology in the research and development (R&D) 
of the electric vehicle (EV) and related equipment, 
including the battery and charging station to reduce 
oil consumption and pollution problems.

The effort focuses on modifying fuel powered cars into 
electric powered at an affordable price to respond to the 
national strategy and the government policy aimed at 
promoting the EV industry and encouraging more use.

 EGAT is developing a systematic modication of EV by focusing 
on popular car models in Thailand and using as much locally-
produced conversion components as possible, such as electric 
motor, battery, controller, and charger.

 This represents an attempt to reduce the needs for imported 
parts and to make EGAT’s EV conversion kit price-competitive, 
keeping the cost of installation low.

ng more use.

ดร.จิราพร ศิริคํา 
รองผูวาการยุทธศาสตร กฟผ. 
Dr.Jiraporn Sirikum
EGAT Deputy Governor - Strategy

กฟผ. อยู ระหวางพัฒนาตอยอดเรื่อง

รถยนตไฟฟาดัดแปลงอยางเปนระบบ ตั้งแต

พุ งเปาไปที่รถยนตเกายอดนิยม โดยเนน

พัฒนารถยนตไฟฟาดัดแปลงท่ีใชชิ้นสวน

ภายในประเทศ (Local Content) ใหมากท่ีสดุ 

ทั้งมอเตอร (EV Motor) แบตเตอรี่ (EV 

Battery) คอนโทรลเลอร (EV Controller) และ 

ระบบชารจ (EV Charger) เพื่อลดการนําเขา

ชิ้นสวนจากตางประเทศ ทําใหรถยนตไฟฟา

ดัดแปลงท่ีมีตนแบบจาก กฟผ. มีตนทุนท่ี

แขงขันได มรีาคาคาดัดแปลงท่ีจบัตองไดและ

เขาถึงไดงาย โดย ดร.จิราพร ศิริคํา รอง

ผูวาการยุทธศาสตร กฟผ. ขอมาบอกเลาถึง

ความคืบหนาลาสุดของภารกิจวิจัยและ

พัฒนายานยนตไฟฟาของ กฟผ.

แมโครงการวิจัยพัฒนารถยนตไฟฟา

ดดัแปลงที ่กฟผ. รวมมอืกับสาํนกังานพฒันา

 | 3 1



วทิยาศาสตรและเทคโนโลยแีหงชาต ิ (สวทช.) 

ในชวงเร่ิมตนคอนขางจะขลุกขลักอยูบางในรถ

รุนแรก ๆ ทีน่าํมาดดัแปลง คอื ฮอนดา แจส แต

เมือ่เรยีนรูและหาทางแกปญหาเรือ่ยมา จนมา

ถงึการดัดแปลงรถยนตสองรุน คอื นสิสนั อลัเม

รา (อีโคคาร) และ โตโยตา อัลติส (รถยนต

โดยสารสวนบคุคลขนาดกลาง) กพ็บวา โครง

การวจิยัฯ เขาใกลความสาํเรจ็ไปทกุขณะ โดย

รถยนตไฟฟาดัดแปลงโตโยตา อัลติส ที่ทาง 

สวทช. จะสงมอบให กฟผ. ในอกี 3 - 4 เดอืน

ขางหนา กน็าจะตอบโจทยเปาหมายท่ีตัง้ไว คอื 

วิง่ไดระยะทางไกลประมาณ 200 กโิลเมตร ตอ

การอัดประจุไฟฟา 1 คร้ัง ความเร็วสูงสุด

มากกวา 160 กิโลเมตรตอชั่วโมง แบตเตอรี่

มอีายปุระมาณ 8-10 ป ราคาการดัดแปลงไม

รวมแบตเตอรี ่ประมาณไมเกนิ 2 แสนบาทตอคนั 

หลังจากการสงมอบแลว สิ่งที่ กฟผ. จะ

ตองทํางานตอ คือการคัดเลือกอูซอมรถที่มี

ความพรอม จํานวน 3 อู นํารองเขารับการ

ถายทอดองคความรูวิธีการดัดแปลง โดยที่ 

กฟผ. จะสนบัสนนุชดุอปุกรณสําหรบัดดัแปลง

ยานยนตไฟฟา หรือ ชุด EV Kit ตนแบบ ที่ 

สวทช. และ กฟผ. รวมกันพัฒนาขึ้น เพื่อใหอู

ซอมใชชุด EV Kit นี้ ดัดแปลงรถยนตไฟฟา

ตามตนแบบ และในระยะตอไป กฟผ. จะชวย

หาโรงงานจางผลิต (OEM) EV Kit เพือ่ใหผลติ

ออกมาขายไดในเชิงพาณิชย ซึ่งจะชวยใหมี

การขยายจํานวนรถดัดแปลงเพิ่มขึ้น

อยางไรก็ตาม สิ่งที่สําคัญสําหรับรถยนต

ไฟฟา คอื แบตเตอรี ่ซึง่ปจจบุนัยงัมรีาคาแพง 

 Dr. Jiraporn Sirikum, EGAT Deputy Governor - Strategy, said 
although research on the modied EV in collaboration with the Ofce 
of Science and Technology Development (NSTDA) found some 
problems with the earlier model which was modied, which was the 
Honda Jazz, there have been lessons learned.

 Subsequent experiments with modications on the Nissan Almera 
eco-car and the mid-size Toyota Altis yielded more satisfactory 
results.

 The modied Toyota Altis which NSTDA will deliver to EGAT in 
the next 3-4 months should meet the goal that EGAT set out -- a 
driving range of 200 kilometers per a single electric charge, a 
maximum speed of up to 160 kilometers per hour, a battery life of 
8-10 years, and the modication cost of not more than 200,000 baht 
per vehicle, excluding the battery cost, she stated.

 Upon the delivery of the modied Altis, EGAT will select 3 pilot 
garages which are ready to receive the EV modication technology 
transfer.

 EGAT will supply them with EV modication kits or the prototypes 
developed jointly by NSTDA and EGAT.

 In the next phase, EGAT will help nd a factory to serve as the 
Original Equipment Manufacturer (OEM) for the production of the 
kits on a commercial scale in order to put more EV modied cars on 
the roads.

 However, the most critical issue of the EV remains on the 
prohibitive cost of the battery, so EGAT is striving to bring the cost 
down by means of leasing or rental.

 Plans are afoot for EGAT to produce an EV modication kit plus 
battery under its own brand for sale. Such business will be carried 
out by an innovation company which will be established in the future.

 In addition to turning modied EV into reality, another key goal 
of EGAT’s program is to see that old petrol cars can be converted 
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วทิยาศาสตรและเทคโนโลยแีหงชาต ิ (สวทช.) 

ในชวงเร่ิมตนคอนขางจะขลุกขลักอยูบางในรถ

รุนแรก ๆ ทีน่าํมาดดัแปลง คอื ฮอนดา แจส แต

เม่ือเรียนรูและหาทางแกปญหาเรือ่ยมา จนมา

ถงึการดัดแปลงรถยนตสองรุน คอื นสิสัน อลัเม

รา (อีโคคาร) และ โตโยตา อัลติส (รถยนต

โดยสารสวนบคุคลขนาดกลาง) กพ็บวา โครง

การวจิยัฯ เขาใกลความสําเรจ็ไปทกุขณะ โดย

รถยนตไฟฟาดัดแปลงโตโยตา อัลติส ที่ทาง 

สวทช. จะสงมอบให กฟผ. ในอกี 3 - 4 เดอืน

ขางหนา กน็าจะตอบโจทยเปาหมายท่ีตัง้ไว คอื 

วิง่ไดระยะทางไกลประมาณ 200 กโิลเมตร ตอ

การอัดประจุไฟฟา 1 คร้ัง ความเร็วสูงสุด

มากกวา 160 กิโลเมตรตอชั่วโมง แบตเตอรี่

มอีายปุระมาณ 8-10 ป ราคาการดดัแปลงไม

รวมแบตเตอร่ี ประมาณไมเกนิ 2 แสนบาทตอคนั 

หลังจากการสงมอบแลว สิ่งที่ กฟผ. จะ

ตองทํางานตอ คือการคัดเลือกอูซอมรถที่มี

ความพรอม จํานวน 3 อู นํารองเขารับการ

ถายทอดองคความรูวิธีการดัดแปลง โดยที่ 

กฟผ. จะสนบัสนนุชดุอุปกรณสําหรบัดดัแปลง

ยานยนตไฟฟา หรือ ชุด EV Kit ตนแบบ ที่ 

สวทช. และ กฟผ. รวมกันพัฒนาขึ้น เพื่อใหอู

ซอมใชชุด EV Kit นี้ ดัดแปลงรถยนตไฟฟา

ตามตนแบบ และในระยะตอไป กฟผ. จะชวย

หาโรงงานจางผลิต (OEM) EV Kit เพ่ือใหผลิต

ออกมาขายไดในเชิงพาณิชย ซึ่งจะชวยใหมี

การขยายจํานวนรถดัดแปลงเพิ่มขึ้น

อยางไรก็ตาม สิ่งที่สําคัญสําหรับรถยนต

ไฟฟา คอื แบตเตอรี ่ซึง่ปจจบุนัยงัมรีาคาแพง 

 Dr. Jiraporn Sirikum, EGAT Deputy Governor - Strategy, said 
although research on the modied EV in collaboration with the Ofce 
of Science and Technology Development (NSTDA) found some 
problems with the earlier model which was modied, which was the 
Honda Jazz, there have been lessons learned.

 Subsequent experiments with modications on the Nissan Almera 
eco-car and the mid-size Toyota Altis yielded more satisfactory 
results.

 The modied Toyota Altis which NSTDA will deliver to EGAT in 
the next 3-4 months should meet the goal that EGAT set out -- a 
driving range of 200 kilometers per a single electric charge, a 
maximum speed of up to 160 kilometers per hour, a battery life of 
8-10 years, and the modication cost of not more than 200,000 baht 
per vehicle, excluding the battery cost, she stated.

 Upon the delivery of the modied Altis, EGAT will select 3 pilot 
garages which are ready to receive the EV modication technology 
transfer.

 EGAT will supply them with EV modication kits or the prototypes 
developed jointly by NSTDA and EGAT.

 In the next phase, EGAT will help nd a factory to serve as the 
Original Equipment Manufacturer (OEM) for the production of the 
kits on a commercial scale in order to put more EV modied cars on 
the roads.

 However, the most critical issue of the EV remains on the 
prohibitive cost of the battery, so EGAT is striving to bring the cost 
down by means of leasing or rental.

 Plans are afoot for EGAT to produce an EV modication kit plus 
battery under its own brand for sale. Such business will be carried 
out by an innovation company which will be established in the future.

 In addition to turning modied EV into reality, another key goal 
of EGAT’s program is to see that old petrol cars can be converted 
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กฟผ. จึงมองหาแนวทางที่จะชวยใหผูใชงาน

สามารถเขาถึงแบตเตอร่ีไดในราคาท่ีถูกลง 

โดยอาจจะเปนการเชาซื้อ หรือ ใหเชาใชได 

และในอนาคต กฟผ. มีแผนผลิตชุด EV Kit 

เพ่ือจําหนายพรอมแบตเตอร่ี ภายใตแบรนด

ของ กฟผ. เอง โดยจะดาํเนนิการภายใตบรษิทั

ดานนวัตกรรมที่จะจัดตั้งขึ้นตอไป 

นอกเหนือจากความสําเร็จในการพัฒนา

ยานยนตไฟฟาดดัแปลงใหสามารถใชงานได

แลว เปาหมายหนึ่งของความสําเร็จที่ กฟผ. 

ตั้งไวคือ เมื่อคนเห็นวารถยนตเกาใชนํ้ามัน

สามารถนาํมาเปลีย่นเปนรถยนตไฟฟาแลวว่ิง

ไดจริง ในราคาไมแพง ก็จะเกิดการเปล่ียน

พฤติกรรม หันมาใชรถยนตไฟฟามากขึ้น 

ปญหาเรื่องไอเสีย ควันดําจากรถเกา ที่กอให

เกิดฝุน PM2.5 สรางมลภาวะเปนพิษทาง

อากาศ ก็จะบรรเทาเบาบางลงได

to electric powering at an affordable price and can really be driven 
around.

 That will become a turning point in the motoring behavior leading 
to greater use of EV in Thailand. 

 Problems of exhaust from old cars which produces PM 2.5, 
pollutants, and toxic air will be lessened as a result.
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“โครงการการพัฒนายานยนตไฟฟาของ 

กฟผ .  เป นการก าวให ทันกระแสความ

เปล่ียนแปลงของโลกที่มีแนวโนมใชพลังงาน

ไฟฟาเพื่อดําเนินกิจกรรมตาง ๆ มากขึ้น และ

ยังเป นการสนองยุทธศาสตร ชาติ  และ

สนับสนุนนโยบายสงเสริมอุตสาหกรรม

รถยนตไฟฟาของภาครัฐ อีกท้ังการใชงาน

ยานยนตไฟฟาทดแทนยานยนตที่ใชนํ้ามัน

เปนเช้ือเพลิง ยังช วยลดการปลอยกาซ

เรือนกระจก ลดมลพิษทางอากาศ และชวย

ลดภาวะโลกรอน” ดร.จิราพร กลาว

นอกเหนือจากรถยนตไฟฟาดัดแปลง 

กฟผ. ยงัมงีานวิจยัยานยนตไฟฟาประเภทอ่ืน 

อาทิ รถเมลไฟฟา ทีเ่ปนการนํารถเมลเกาของ 

ขสมก. ที่หมดอายุการใชงาน แตโครงสราง

ของตัวรถยังอยูในสภาพดี มาดัดแปลงเปน

รถเมลไฟฟา ขับเคล่ือนดวยพลังงานไฟฟา

จากแบตเตอร่ีอยางเดียวอกีดวย ซึง่ใกลจะได

นํามาทดลองใชในอนาคตอันใกลนี้

สาํหรับการพัฒนา EV Charging Station 

ของ กฟผ. ก็มีความกาวหนาเชนกัน จาก

ปจจบุนั กฟผ. ตดิตัง้สถานอีดัประจไุฟฟา แลว 

10 สถานี 23 หัวจาย แบงเปน หัวจายแบบ 

Quick Charger 12 หัวจาย และ Normal 

Charger 11 หัวจาย ลาสุด กฟผ. อยูระหวาง

วิจัยและพัฒนาระบบบริหารจัดการสถานีอัด

นอกจากน้ัน กฟผ. ยังมีโครงการศึกษา

ศักยภาพจักรยานยนตไฟฟาที่เหมาะสมกับ

การใหบริการรถรับจางสาธารณะ และ

โครงการศึกษาและพัฒนาเรือไฟฟาและการ

เดินเรือไฟฟาเพื่อสาธารณะ ซึ่งมีเปาหมาย

พัฒนาตอยอดใหเกิดความคุมคาและเปน

ประโยชนตอการเดินทางสัญจรของประชาชน

อยางไรก็ตาม ดร. จิราพร ระบุวา การ

พัฒนายานยนตไฟฟาของ กฟผ. จําเปนตอง

อาศัยกลไกของภาครัฐในการผลักดันใหเกิด

การตอยอดใหประชาชนหันมาใชรถยนต

ไฟฟากันมากข้ึน ทั้งการสนับสนุนใหมีสถานี

อัดประจุไฟฟาใหมากข้ึน การปรับปรุงแกไข

กฎระเบยีบตาง ๆ  และโดยเฉพาะอยางยิง่ การ

สงเสริมการวิจัยดานยานยนตไฟฟาที่จะชวย

ผลักดันใหไทยมีความกาวหนาไปสูการผลิต

และประกอบรถ EV ไดในอนาคต

“อยากใหภาครัฐเรงสงเสริมการขยาย

สถานีอัดประจุไฟฟา ใหเพ่ิมมากขึ้นและ

กระจายไปในพื้นท่ีตาง ๆ เพ่ือสรางความ

เชื่อม่ันและลดความกังวลของผูใชรถยนต

ไฟฟาในกรณเีดนิทางระยะไกลวา จะมสีถานี

อัดประจุไฟฟาใหบริการเพียงพอ ซึ่งจะชวย

กระตุ นการใช รถยนต ไฟฟ าได มากข้ึน 

นอกจากนั้น ตองปรับปรุงกฎหมายและกฎ

ระเบียบตาง ๆ ใหรองรับการใชงานรถยนต

ไฟฟาและเอ้ืออํานวยตอการเกิดตลาดยาน

ยนตไฟฟา รวมถึงใหการสนับสนุนงานวิจัยที่

เกี่ยวของ เชน งานวิจัยแบตเตอรี่ เปนตน”

จะเห็นไดวา การพัฒนายานยนตไฟฟา

ของ กฟผ. มีความมุ งมั่นตั้งใจที่จะชวย

automatic database which is in line with the country’s smart grid plan.
 Studies are underway at EGAT on the potential of electric 

motorcycles suitable for providing public taxi services, and the 
development of electric boats and electric maritime vehicles for public 
service.

 These endeavors are aimed at adding value and benets for 
public transportation.

 However, Dr. Jiraporn noted that EGAT’s EV development needs 
to rely on government mechanisms to encourage greater use of EV, 
be the support for the establishment of more EV charging stations 
or for amending regulations particularly those related to promoting 
EV research leading to the future of EV production and assembly in 
Thailand.

“I want the government to accelerate the expansion of charging 
stations to cover a wider area and in greater numbers.

“That will go a long way to boost condence and reduce the 
concerns of EV users on the capability of getting a power rell on long-
distance drives. This is a key factor to help increase the use of EV.

 “Laws and regulations need to be amended to support the use 
of EV and be conducive to the emergence of EV, whilst still providing 
support for related research, such as on the subject of battery.”

 EGAT’s EV development clearly reects a determination to help 
promote the government’s policy on the EV industry along with solving 
air pollution problems in urban society on a continuous basis.

 EGAT has been trying to decipher the answers, conducting R&D 
on EV modication for the maximum benet, and bringing the ndings 
into commercialization rather than simply importing EVs.

 EGAT’s research, innovation, and business development team 
is working diligently to enable Thai people to participate and to be 
proud of the progress in the development of EV in Thailand. 

ประจุไฟฟาอัจฉรยิะ หรอื Smart Charger โดย 

Charging Platform ใหสามารถควบคุมเครือ่ง

ชารจไฟฟาไดอยางอัตโนมัติ ลดการใช

บุคลากรในการดูแล เพ่ือพัฒนาตอยอดเปน

สถานีไรคนเฝาประจาํ และเปนฐานขอมลูโดย

อัตโนมัติ สอดรับกับแผนโครงขายไฟฟา

อัจฉริยะของประเทศ

สงเสริมนโยบายภาครัฐดานอุตสาหกรรม

รถยนตไฟฟาควบคูไปกับการแกปญหาดาน

มลพษิทางอากาศในสังคมเมืองอยางตอเนือ่ง 

กฟผ. พยายามทีจ่ะเขาไปถอดรหสั หาคาํตอบ 

เพื่อวิจัย พัฒนา และดัดแปลงรถยนตไฟฟา

ใหเกิดประโยชนสูงสุด และตอยอดไปสูเชิง

พาณิชย มากกวาการนําเขารถยนตไฟฟา

มาใชงานเพียงอยางเดียว และแนนอนวา 

ทีมวิจัยนวัตกรรมและพัฒนาธุรกิจของ 

กฟผ. กําลังทํางานอยางเต็มกําลัง เพื่อใหคน

ไทยเขาไปมีสวนรวมและมีความภูมิใจกับ

ความกาวหนาในการพัฒนายานยนตไฟฟา

ของไทย 

 Dr. Jiraporn said, “EGAT’s EV project is in line with the changing 
trends in the world of using electric power to carry out more activities, 
serving the national strategy and supporting the government’s EV 
industry promotion policy.

 “Furthermore, the replacement of oil burning cars with EV helps 
reduce greenhouse gas emissions and air pollution while offering a 
new way to deal with global warming problems.”

 Aside from EV modication, there are other ongoing research 
projects being carried out on other types of electric vehicle at EGAT, 
such as converting old BMTA buses whose structures are still in good 
condition into all battery-powered vehicles. A test run of such a bus is 
due to take place in the near future.

 Meanwhile, the progress has been made in developing EGAT’s 
EV Charging Station Project which currently sees 10 charging stations 
with 23 nozzles, 12 of them for quick charge and 11 for normal charge, 
in service.

 EGAT has recently begun an R&D on a smart charging station 
management system, known as Smart Charger, which employs the 
charging platform to automatically control electric chargers.

 The system does away with human supervision and goes forward 
to further develop into an unmanned station as well as provide an 
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“โครงการการพัฒนายานยนตไฟฟาของ 

กฟผ .  เป นการก าวให ทันกระแสความ

เปลี่ยนแปลงของโลกที่มีแนวโนมใชพลังงาน

ไฟฟาเพื่อดําเนินกิจกรรมตาง ๆ มากขึ้น และ

ยังเป นการสนองยุทธศาสตร ชาติ  และ

สนับสนุนนโยบายสงเสริมอุตสาหกรรม

รถยนตไฟฟาของภาครัฐ อีกท้ังการใชงาน

ยานยนตไฟฟาทดแทนยานยนตที่ใชนํ้ามัน

เปนเช้ือเพลิง ยังช วยลดการปลอยกาซ

เรือนกระจก ลดมลพิษทางอากาศ และชวย

ลดภาวะโลกรอน” ดร.จิราพร กลาว

นอกเหนือจากรถยนตไฟฟาดัดแปลง 

กฟผ. ยงัมีงานวิจยัยานยนตไฟฟาประเภทอ่ืน 

อาทิ รถเมลไฟฟา ทีเ่ปนการนํารถเมลเกาของ 

ขสมก. ที่หมดอายุการใชงาน แตโครงสราง

ของตัวรถยังอยูในสภาพดี มาดัดแปลงเปน

รถเมลไฟฟา ขับเคล่ือนดวยพลังงานไฟฟา

จากแบตเตอร่ีอยางเดียวอกีดวย ซึง่ใกลจะได

นํามาทดลองใชในอนาคตอันใกลนี้

สาํหรบัการพฒันา EV Charging Station 

ของ กฟผ. ก็มีความกาวหนาเชนกัน จาก

ปจจบุนั กฟผ. ตดิตัง้สถานอีดัประจไุฟฟา แลว 

10 สถานี 23 หัวจาย แบงเปน หัวจายแบบ 

Quick Charger 12 หัวจาย และ Normal 

Charger 11 หัวจาย ลาสุด กฟผ. อยูระหวาง

วิจัยและพัฒนาระบบบริหารจัดการสถานีอัด
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อยางไรก็ตาม ดร. จิราพร ระบุวา การ

พัฒนายานยนตไฟฟาของ กฟผ. จําเปนตอง

อาศัยกลไกของภาครัฐในการผลักดันใหเกิด

การตอยอดใหประชาชนหันมาใชรถยนต
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อัดประจุไฟฟาใหมากข้ึน การปรับปรุงแกไข

กฎระเบียบตาง ๆ  และโดยเฉพาะอยางยิง่ การ

สงเสริมการวิจัยดานยานยนตไฟฟาที่จะชวย

ผลักดันใหไทยมีความกาวหนาไปสูการผลิต

และประกอบรถ EV ไดในอนาคต

“อยากใหภาครัฐเรงสงเสริมการขยาย

สถานีอัดประจุไฟฟา ใหเพ่ิมมากขึ้นและ

กระจายไปในพื้นท่ีตาง ๆ เพ่ือสรางความ

เชื่อมั่นและลดความกังวลของผูใชรถยนต

ไฟฟาในกรณเีดนิทางระยะไกลวา จะมสีถานี

อัดประจุไฟฟาใหบริการเพียงพอ ซึ่งจะชวย

กระตุ นการใช รถยนต ไฟฟ าได มากข้ึน 

นอกจากนั้น ตองปรับปรุงกฎหมายและกฎ

ระเบียบตาง ๆ ใหรองรับการใชงานรถยนต

ไฟฟาและเอื้ออํานวยตอการเกิดตลาดยาน

ยนตไฟฟา รวมถึงใหการสนับสนุนงานวิจัยที่

เกี่ยวของ เชน งานวิจัยแบตเตอรี่ เปนตน”

จะเห็นไดวา การพัฒนายานยนตไฟฟา

ของ กฟผ. มีความมุ งมั่นต้ังใจที่จะชวย

automatic database which is in line with the country’s smart grid plan.
 Studies are underway at EGAT on the potential of electric 

motorcycles suitable for providing public taxi services, and the 
development of electric boats and electric maritime vehicles for public 
service.

 These endeavors are aimed at adding value and benets for 
public transportation.

 However, Dr. Jiraporn noted that EGAT’s EV development needs 
to rely on government mechanisms to encourage greater use of EV, 
be the support for the establishment of more EV charging stations 
or for amending regulations particularly those related to promoting 
EV research leading to the future of EV production and assembly in 
Thailand.

“I want the government to accelerate the expansion of charging 
stations to cover a wider area and in greater numbers.

“That will go a long way to boost condence and reduce the 
concerns of EV users on the capability of getting a power rell on long-
distance drives. This is a key factor to help increase the use of EV.

 “Laws and regulations need to be amended to support the use 
of EV and be conducive to the emergence of EV, whilst still providing 
support for related research, such as on the subject of battery.”

 EGAT’s EV development clearly reects a determination to help 
promote the government’s policy on the EV industry along with solving 
air pollution problems in urban society on a continuous basis.

 EGAT has been trying to decipher the answers, conducting R&D 
on EV modication for the maximum benet, and bringing the ndings 
into commercialization rather than simply importing EVs.

 EGAT’s research, innovation, and business development team 
is working diligently to enable Thai people to participate and to be 
proud of the progress in the development of EV in Thailand. 

ประจไุฟฟาอัจฉรยิะ หรอื Smart Charger โดย 

Charging Platform ใหสามารถควบคุมเครือ่ง

ชารจไฟฟาไดอยางอัตโนมัติ ลดการใช

บุคลากรในการดูแล เพ่ือพัฒนาตอยอดเปน

สถานีไรคนเฝาประจาํ และเปนฐานขอมลูโดย

อัตโนมัติ สอดรับกับแผนโครงขายไฟฟา

อัจฉริยะของประเทศ

สงเสริมนโยบายภาครัฐดานอุตสาหกรรม

รถยนตไฟฟาควบคูไปกับการแกปญหาดาน

มลพษิทางอากาศในสังคมเมอืงอยางตอเนือ่ง 

กฟผ. พยายามทีจ่ะเขาไปถอดรหสั หาคาํตอบ 

เพื่อวิจัย พัฒนา และดัดแปลงรถยนตไฟฟา

ใหเกิดประโยชนสูงสุด และตอยอดไปสูเชิง

พาณิชย มากกวาการนําเขารถยนตไฟฟา

มาใชงานเพียงอยางเดียว และแนนอนวา 

ทีมวิจัยนวัตกรรมและพัฒนาธุรกิจของ 

กฟผ. กําลังทํางานอยางเต็มกําลัง เพื่อใหคน

ไทยเขาไปมีสวนรวมและมีความภูมิใจกับ

ความกาวหนาในการพัฒนายานยนตไฟฟา

ของไทย 

 Dr. Jiraporn said, “EGAT’s EV project is in line with the changing 
trends in the world of using electric power to carry out more activities, 
serving the national strategy and supporting the government’s EV 
industry promotion policy.

 “Furthermore, the replacement of oil burning cars with EV helps 
reduce greenhouse gas emissions and air pollution while offering a 
new way to deal with global warming problems.”

 Aside from EV modication, there are other ongoing research 
projects being carried out on other types of electric vehicle at EGAT, 
such as converting old BMTA buses whose structures are still in good 
condition into all battery-powered vehicles. A test run of such a bus is 
due to take place in the near future.

 Meanwhile, the progress has been made in developing EGAT’s 
EV Charging Station Project which currently sees 10 charging stations 
with 23 nozzles, 12 of them for quick charge and 11 for normal charge, 
in service.

 EGAT has recently begun an R&D on a smart charging station 
management system, known as Smart Charger, which employs the 
charging platform to automatically control electric chargers.

 The system does away with human supervision and goes forward 
to further develop into an unmanned station as well as provide an 
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จุดเริ่มตนของศูนยการเรียนรู การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) มาจากวิสัยทัศนที่มุงมั่นเดินหนาสงตอ
และถายทอดองคความรู และประสบการณดานพลังงานไฟฟา ที่คํานึงถึงชุมชนและสิ่งแวดลอมของ กฟผ. 

มาตลอดระยะเวลามากกวา 50 ป ใหกับคนไทย เพื่อรวมสราง ‘สังคมแหงภูมิปญญาดัานพลังงาน’ จึงเกิดเปน
ศูนยการเรียนรู กฟผ. ใน 6 แหง กระจายตัวอยูทั่วประเทศ ที่ใหประชาชนทั่วไป ‘ออกทองโลกพลังงานไฟฟา’ 

ในแบบที่สามารถเขาถึงองคความรูพลังงานไฟฟาอยางทั่วถึง 

ศูนยการเรียนรู กฟผ. ทั่วประเทศ 
พรอมสงตอความรูสูสังคม

ชวนคนไทย ‘ออกทองโลกพลังงานไฟฟา’

ความพิเศษของศูนยการเรียนรู กฟผ. 

ทุกแหง คือ องคความรูดานพลังงานไฟฟา

ที่ไมเพียงซอนอยูในทุกองคประกอบของ

ศูนยการเรียนรูผานการใชสื่อสมัยใหม

เทานั้น แตยังมาในรูปแบบกิจกรรมตาง ๆ 

ที่เนนใหความรูควบคูไปกับการสงเสริมให

ประชาชนตระหนักถึงความสําคัญของ

พลังงานไฟฟา โดยพรอมตอนรับทุกคน 

ไมวาจะมาคนเดยีวลยุเดีย่วหาความรู หรอื

จะมาเปนครอบครัว กลุมเพื่อน หรือมา

ทัศนศึกษาของสถานศึกษาหรือหนวยงาน

ตาง ๆ ก็สามารถเขาใชบริการในศูนยการ

เรียนรู กฟผ. ทุกแหง ฟรี! ไมมีคาใชจาย

The genesis of the Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT)’s learning 
centers comes from a vision to pass on the knowledge and experience in electric 
power which takes into account the community and the environment.

For more than ve decades, EGAT has striven to create the ‘Society of Wisdom 
for Energy,’ under which its six learning centers across the country took root.

These centers allow members of the public to explore the world of electric power 
in a way that enables them to thoroughly gain the knowledge related to electric power.

What makes these EGAT learning centers stand out is not only the use of modern 
multimedia but also the organizing of various activities which focus on educating and 
promoting the awareness of the importance of electric power.

The centers welcome visitors who come as a family, a group of friends, or come 
on a eld trip, for free.

EGAT LEARNING CENTERS: 
COME TO EXPLORE THE WORLD OF ELECTRIC POWER
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‘ออกทองโลกพลังงานไฟฟา’ 
ทีศ่นูยการเรียนรู กฟผ. ทัง้ 6 แหง 

ศูนยการเรียนรู  กฟผ. กระจายอยู ทั่ว

ประเทศทั้ง 6 แหง  ไดรับการตอบรับเปนอยาง

ดี ตลอดท้ังป 2562 มีผูสนใจเขาชมถึงเกือบ 

3 แสนคน

พรอมพาทุกคนสูโลกแหงความสมดุลพลังงาน

ในอนาคตกบับรรยากาศทีร่าวกบัอยูในอวกาศ

ทามกลางนวัตกรรมการไฟฟาที่ทันสมัย และ

เตรียมเก็บขอมูลภาพรวมพลังงานไฟฟาของ

ประเทศและของโลก ที่เทคโนโลยีของ กฟผ. 

ไมเปนสองรองใคร ที่มีผู เขาชมเมื่อป 2562 

จํานวนถึง 133,304 คน

ที่มาพรอมเรื่องราวการคนหาพลังงานใหม

แหงอนาคตกับนวัตกรรมพลังงานสุดล้ํา 

‘Wind Hydrogen Hybrid’ ตัวเลขผูเขาชม

ป 2562 จํานวน 35,426 คน

กับจุดกําเนิดและวิวัฒนาการถานหินและ

การค นพบไฟฟาและการผลิตไฟฟาของ

โรงไฟฟาแมเมาะ มีจํานวนผูเขาชมใน 2562 

ถึง 39,369 คน

ศูนยการเรียนรู กฟผ. สํานักงานกลาง 
จังหวัดนนทบุรี

ศูนยการเรียนรู กฟผ. ลําตะคอง 
จังหวัดนครราชสีมา

พิพิธภัณฑศูนยถานหินลิกไนตศึกษา 
(เหมืองแมเมาะ) เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว 
จังหวัดลําปาง 

EXPLORE THE WORLD OF 
ELECTRIC POWER AT SIX LOCATIONS

The six EGAT learning centers 
have recorded good attendance, 
welcoming nearly 300,000 visitors in 
2019.

1. EGAT Learning Center - EGAT 
Headquarters, Nonthaburi Province is 
ready to take everyone to the world of 
energy balance in the future with a 
space-like atmosphere amidst modern 
electric innovations. The center offers 
an overview of electric power in 
Thailand and the world as well as the 
technology developed by EGAT which 
is second to none. It attracted 133,304 
visitors in 2019.

2.  EGAT Learning Center - 
Lamtakong, Nakhon Ratchasima 
Province features the search for new 
energy of the future with the wind-
hydrogen hybrid innovation. I t 
recorded 35,426 visitors in 2019.

3. Museum for Lignite Study (Mae 
Moh Mine) in Honor of His Majesty 
King Prajadhipok, Lampang Province 
presents the origin and evolution of 
coal and the discovery of electricity 
and power generation of the Mae Moh 
Power Plant. There were 39,369 
visitors in 2019.
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พาไปสํารวจระบบนิเวศและทรัพยากร

ธรรมชาติของผืนปาตะวันตกและคนหา

พลังงานสะอาด มองหาทางเลือกสูอนาคต

ที่ยั่งยืน มีผูเขาชมในป 2562 เปนจํานวน 

19,688 คน  

ทองโลกพลังงานไฟฟาจากโรงไฟฟาพลัง

ความรอนรวม รวมถึงเรื่องราวโรงไฟฟา

จะนะกับวิถีชุมชนและการอนุรักษพลังงาน 

โดยมีประชาชนใหความสนใจเขาเย่ียมชม

ในป 2562 จํานวน 42,620 คน 

ศูนยการเรียนรู กฟผ. 
เขื่อนศรีนครินทร (ราชานุรักษ) 
จังหวัดกาญจนบุรี

ศูนยการเรียนรู กฟผ. 
จะนะ (พลังคิด) 
จังหวัดสงขลา

6
ไปทัวร สวนสนุกพลังงานท่ีสอดแทรก

ความรูเกี่ยวกับการผลิตไฟฟาจากพลังงาน

หมุนเวียนประเภทตาง ๆ และชมโซลาร

ฟารมขนาดใหญในบรรยากาศของหมูบาน

พลงัแสงอาทติยทบัสะแก โดยตลอดป 2562 

มีเขาเยี่ยมชมที่นี่ จํานวน 14,590 คน 
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4.  EGAT Learning Center - 
Srinagarind Dam (Rachanurak), 
Kanchanaburi Province takes visitors 
to explore the ecosystem and natural 
resources of the western forest, the 
quest for clean energy and alternatives 
to a sustainable future. There were 
19,688 visitors in 2019.

5. EGAT Learning Center - Chana 
(Palang Kid - Thinking Power), 
Songkhla Province focuses on the 
world of combined cycle power plants, 
the story of the Chana Power Plant to 
existing with the community lifestyle 
and energy conservation. Visitors in 
2019 numbered 42,620.

6. EGAT Learning Center - Thap 
Sakae (Palang Kid Dee - Good 
Thinking Power), Prachuap Khiri Khan 
Province takes you to an energy 
theme park tour which incorporates 
knowledge about the generation of 
electricity from various types of 
renewable energy, and a visit to a large 
solar farm in the atmosphere of Thap 
Sakae Solar Village. A total of 14,590 
people visited the center in 2019.

In the future, EGAT will open 
another two EGAT learning centers, 
namely the Mae-on EGAT Learning 
Center in Chiang Mai Province and 
EGAT Learning Center in Mae Hong 
Son under the theme of Smart Power 
Grid.
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ทุกคนชื่นชอบในศูนยการเรียนรู กฟผ. 
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เชนเดยีวกบัครอบครัวคณุกฤษฎาและคุณอนรุตันทีพ่าเดก็ ๆ  

มารวมกิจกรรม Toonee Family Fine Day ณ ศูนยการเรียนรู 

กฟผ. สํานักงานกลาง โดยฝายคุณพอเปนตัวแทนบอกเลาวา 

“ครอบครัวเรามาที่ศูนยการเรียนรู กฟผ. กันเปนประจําอยูแลว 

ไมวาจะก่ีครั้ง พวกเราก็ไดความรูเรื่องพลังงานไฟฟาตาง ๆ 

กลับบานกันไปเสมอ ลูก ๆ ก็เชนกันครับ โดยเฉพาะกิจกรรม

วันนี้ที่ กฟผ. รวมกับชองการตูน Toonee พาพวกเราไปผจญภัย

ในโลกของพลังงานไฟฟา ซึ่งเด็ก ๆ เพลิดเพลิน และสนุกสนาน

กันมาก เปนกิจกรรมท่ีดีและมีประโยชนตอเด็ก เยาวชน และ

ครอบครัวมาก อยากให กฟผ. จัดไปเรื่อย ๆ นะครับ” 

รวมถึงคุณแมวริศราที่พาลูกชาย (ด.ช.กฤตพจน) มารวม

กิจกรรมกับศูนยการเรียนรู กฟผ. สํานักงานกลาง ไดเลาวา 

“ลูกชายชอบมาก โดยเฉพาะเครื่องเลน VR (Virtual Reality) 

ทีจ่าํลองวาเราไดอยูสถานท่ีนัน้จริง ๆ  ทาํใหเด็กไดเรยีนรูพลังงาน

ไฟฟาผานเทคโนโลยีที่ทําใหเขาสนุก เวิรคมากคะ” 

EVERYONE LOVES TO COME TO 
EGAT LEARNING CENTERS

The 2019 surveys on the satisfaction of the services , the 
level of knowledge and the understanding gained from the 
visits to all EGAT learning centers show high appreciation 
for the mission of providing electric power to the public 
sector.

The family of Mr Krisada and Mrs Anurat who took part 
in the Toonee Family Fine Day activity held at the EGAT 
Learning Center, EGAT Headquarters, is a regular visitor.

Mr Krisada said: “Our family regularly comes to the EGAT 
Learning Center, and every time we learn something, so do 
our children.

“Today’s activity held at the center in conjunction with 
the Toonee cartoon channel took us on an adventure in the 
world of electric power.

“Our kids really enjoyed and had fun with this good 
activity which is very benecial to children, youth and families. 
I would like EGAT to continue with these activities.”

Mother Warissara who took son Kritapot to join the 
activities held at the center said; the boy likes the activities 
especially the VR (Virtual Reality) ride that allows children to 
learn electric power through technology that makes them 
fun. “It works very well,” she said with a grin.

คุณกฤษฎา - คุณอนุรัตน และครอบครัว
The family of Mr Krisada and Mrs Anura

คุณแมวริศรา และลูกชาย ด.ช.กฤตพจน
Mother Warissara and son Kritapot
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‘โซลารเซลล’ พลังงานทดแทน
ที่คนไทยอยากเรียนรู

ทกุคร้ังทีศ่นูยการเรยีนรู กฟผ. มกีารจดักจิกรรม

เกี่ยวกับ ‘โซลารเซลลกับคนไทย’ ไมวาจะเปนองค

ความรูในมิติแบบไหน จะมีทั้งนักเรียน นักศึกษา 

และประชาชนทัว่ไป ใหความสนใจสมคัรเขามารวม

กิจกรรมในทุกรูปแบบเต็มพื้นที่ เสมอ รวมถึง

กิจกรรมบรรยายความรู  ‘โซลารเซลลกับบาน

ของเรา’ ที่ศูนยการเรียนรู กฟผ. สํานักงานกลาง 

รวมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา

พระนครเหนือ ทําใหนองปอนด (พสิษฐ ชูฤทธิ์) 

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียน

โยธนิบรูณะสนใจสมคัรมาฟงดวยตวัเอง “ผมอยาก

เรียนวิศวะไฟฟา และวันน้ีสนใจเรื่องของโซลาร

เซลลกับบานของเราวา เทคโนโลยีในทุกวันนี้มัน

เดินหนาไปแคไหน เราเอาไปใชไดแคไหน ขอบคุณ 

กฟผ. ทีเ่ปนสือ่กลางทีใ่หความรูพลงังานไฟฟาและ

สรางความเขาใจไดชัดเจน และเปดโอกาสให

ประชาชนเขาถึงขอมูลดี ๆ ไดไมยากเลย” 

สวน นิว รัชชานนท ถนอมลิขิตวงศ อายุ 25 ป 

ที่เรียนจบดานไฟฟามาแลว พอเห็นขาวในหนา

เฟซบุกแฟนเพจของ กฟผ. ก็สมัครเขามารวมฟง

บรรยายครัง้นีเ้ชนกัน “โซลารเซลลกาํลงัอยูในชวงที่

ยังพัฒนาไปไดอีก มาฟงวันนี้เหมือนไดอัพเดต

ความรูวาถึงเทคโนโลยีนี้วา ตอนน้ีโลกไปถึงไหน 

บานเราทาํไดแคไหน และถาจะเอามาทาํใชกบับาน

ไดจริง ๆ  จะทําอยางไร ฟงบรรยายวันนีแ้ลว อยากให

กฟผ. จัดกิจกรรมที่สามารถลงมือฝกไดจริง ทําได

จรงิ เห็นผลจรงิ มแีบบนีเ้ม่ือไหร ผมจะสมคัรคนแรก

เลยครับ” 

SOLAR POWER: A SUBJECT 
THAI PEOPLE ARE KEEN TO LEARN

Every time the EGAT Learning 
Center organizes activities related 
to ‘Solar cells and Thai people,’ 
regardless of any dimensions of 
knowledge, there is an overwhelming 
number of students and the general 
public applying to join the activities. 

The lecture on the ‘Solar Cell and 
Our Home’ held at the EGAT Learning 
Center, EGAT Headquarters, in 
collaboration with King Mongkut’s 
University of Technology North 
Bangkok has attracted Phasit Churit, 
a high school student from Yothin 
Burana School, who applied for a seat 
by himself.

He said: “I want to study electrical 
engineering and today I am interested 
in the subject of solar cells and our 
home, and want to see how technology 
is advancing and how we can use it.

“Thanks to EGAT for serving as a 
medium to provide education and a 
clear understanding on electric 
power, offer ing the publ ic an 
oppor tun i t y  to  access  good 
information without difculty.”

Rachanon Thanomlikitwong, the 
25-year old graduate in electrical 
engineering, said when he saw the 
lecture being announced on the 

EGAT’s Facebook page, he jumped 
at the opportunity to attend.

“Development of solar cells is 
proceeding and the lecture offers an 
update on how so lar  energy 
technology is evolving and how this 
is applicable to our housing.

“After listening to the lecture, I 
wish EGAT continue to organize 
activit ies which involve actual 
practice. I will be the rst in line to 
apply (for the participation).”

According to Asst. Prof. Dr.
Noppadon Wiwatcharkoset from the 
Facul ty  o f  Engineer ing,  K ing 
Mongkut’s University of Technology 
North Bangkok, the university and 
EGAT have worked together to create 
a dimensional learning for Thai 
society.

He pointed out that the two 
organizations have had collaborative 
research works and have been 
working together for a long time, 
especially in the development of 
knowledge base to transfer to society.

“Working with people who have 
similar ideas like EGAT has resulted 
in a rich contribution to the people,” 
Dr. Noppadon told the audience at the 
‘Solar Cell and Our Home’ conference.
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จากวิกฤต COVID-19 ผลักดันสู
การเดินหนากิจกรรมฟนฟูชุมชนอยางยั่งยืน

เพราะภารกจิของศนูยการเรยีนรู กฟผ. ทกุแหง คอืการ ‘สรางสังคม

แหงภูมิปญญาดานพลังงาน’ ทวาวิกฤตสถานการณการแพรระบาด

เชือ้ไวรัส COVID-19 ทีผ่านมา ไดสรางแรงผลักดันใหเกิดอกีหน่ึงภารกิจ

สําคัญใหกับศูนยการเรียนรู กฟผ. ทั้ง 6 แหง โดยไดมีการวางนโยบาย

ที่จะใหการสนับสนุนชวยเหลือชุมชนในพื้นที่เดียวกับศูนยการเรียนรู 

กฟผ. ใหผานพนวิกฤตที่กระทบเศรษฐกิจและชีวิตคนไทยในทุกระดับ 

ดงันัน้ในป 2564 คนไทยจะไดเหน็การทาํงานของศนูยการเรยีนรู กฟผ. 

ที่มากไปกวาการสงตอความรู  นั่นคือ การดูแลและเสริมสรางความ

เขมแข็งใหกับชุมชน เพ่ือใหสามารถพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน ผาน

กิจกรรมสงเสริมการมีสวนรวมระหวางศูนยการเรียนรูฯ และชุมชน 

ดังเชน ศูนยการเรียนรู กฟผ. สํานักงานกลาง จัดกิจกรรม ‘หลงเสนห

บางกรวย’ ใหชุมชนชาวอําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ไดมารวมตัว

กันขายของ สรางรายได ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาคสวนประชาชนใน

ทองถิ่น 

นับเปนความภาคภูมิใจของ กฟผ. ที่ไมเพียงมีความมุงมั่นแบงปน

ความรูสูสังคม แตยังเขาชวยเหลือประชาชนในทุกระดับชุมชน เพ่ือ

พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและสรางความสุขแกคนไทยตลอดไป 

COVID-19 CRISIS DRIVES SUSTAINABLE 
COMMUNITY REHABILITATION

While the mission of every EGAT learning center is to 
‘build a society of wisdom in energy,’ the coronavirus 
pandemic has created another impetus for a policy to support 
and help communities in the centers’ neighborhood during 
these difcult times.

Therefore, Thai people will in 2021 see EGAT Learning 
Centers’ role extend beyond the realm of knowledge transfer; 
to care for and strengthen the communities so that they can 
become self-reliant in a sustainable manner.

This task will be realized through activities to promote 
participation between learning centers and communities like 
the ‘Enchanting Bang Kruai’ activity hosted by the EGAT 
Learning Center, EGAT Headquarters.

That particular activity allowed the community of Bang 
Kruai District, Nonthaburi Province, to sell their goods on the 
center’s ground to drive the local economy.

EGAT takes pride not only in its role of sharing knowledge 
with society but to helping communities in lifting the quality 
of life and creating happiness for Thai people.  

ดานภาคีเครือขายที่สําคัญ อาทิ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยพีระจอมเกลาพระนครเหนอื “มหาวทิยาลัยฯ 

และ กฟผ. ทํางานรวมกันเพื่อสรางมิติการเรียนรูใหแก

สังคมไทย พวกเรามีทั้งงานวิจัยที่ทํารวมกันระหวาง

หนวยงาน มีการทํางานรวมกันกับ กฟผ. มาอยาง

ยาวนาน โดยเฉพาะงานพัฒนาองคความรูถายทอดไป

สู สังคม การไดทํางานรวมกันกับคนที่มีความคิด

คลาย ๆ กันอยาง กฟผ. นี้ ยอมกอใหเกิดเปนคุณูปการ

ที่เต็มไปดวยประโยชนมากมายแกประชาชนครับ” 

ผศ.ดร. นภดล ววิชัรโกเศศ จากภาควชิาวศิวกรรมไฟฟา

และคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ไดกลาวไวใน

งานกิจกรรม ‘โซลารเซลลกับบานของเรา’ 

รัชชานนท ถนอมลิขิตวงศ
Rachanon Thanomlikitwong

พสิษฐ ชูฤทธิ์
Phasit Churit
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“เกาะทะลุ” สถานที่ทองเที่ยวและดํานํ้าอันข้ึนช่ือของอําเภอ

บางสะพานนอย จงัหวดัประจวบคีรขีนัธ เปนจดุหมายของนกัเดนิเรอื

ที่รูจักกันมาหลายรอยปในฐานะ “ประตูสูอาวสยาม” สมัยกอนเรือ

ขนสินคาจะเขามาอาศัยหลบลมพายุในชวงฤดูมรสุมทางดานทิศใต

ของเกาะ สวนทางทิศเหนือจะมีลมพายุรุนแรงพัดกระหน่ํากัดเซาะ

หนาผาจนทะลุ กลายเปนชองขนาดใหญ จึงเปนที่มาของคําวา 

“เกาะทะลุ” นอกจากนีบ้รเิวณเกาะทะลุยงัเปนหนึง่ในสองแหลงวางไข

และอนุบาลลูกปลาทูไทยที่สําคัญ เมื่อไมกี่ปที่ผานมาประเทศไทย

ประสบปญหาจํานวนปลาทูไทยลดลงอยางนาตกใจ และมีขนาด

เล็กลงอยางตอเนื่อง เพราะถูกจับมากอนที่จะโตเต็มวัย คนไทยจึงมี

ปลาทไูทยแทใหกนินอยลง สงผลใหตองนาํเขาปลาทจูากตางประเทศ

มากขึน้ทกุป ปลาทไูทยมคีวามแตกตางจากปลาทนูาํเขา คอืเนือ้แนน

และรสชาติดีกวา วากันวาเพราะปลาทูไทยเติบโตในอาวไทย ซึ่งมี

สภาพแวดลอมเหมาะสมแกการวางไข และเปนแหลงอาหารท่ีมคีวาม

อุดมสมบูรณ

สาเหตุในการหายไปของปลาที่เกาะทะลุ สวนใหญมาจากการ

ทําประมง ทั้งประมงพาณิชยและประมงพื้นบาน ที่ใชเครื่องมืออยาง

ไมเหมาะสม ปรากฏการณทางธรรมชาติ อุณหภูมิผิวน้ําท่ีสูงขึ้น 

รวมท้ังปญหาขยะจากการทองเท่ียวและขนสงทางทะเล ซึ่งสงผล

โดยตรงตอระบบนิเวศใตทะเล ทั้งแนวปะการัง แหลงหญาทะเล 

ปาชายเลน และคุณภาพชีวิตสัตวทะเล ทําใหมนุษยคิดคนวิธีการ

อนรุกัษและฟนฟทูรพัยากรทางทะเลข้ึน หนึง่ในนัน้ คอืการสรางแหลง

อาศัยทางทะเลหรือปะการังเทียม เพ่ือใชเปนที่อยูอาศัย ที่หลบภัย 

แหลงอาหาร แหลงเพาะพันธุและอนุบาลของลูกสัตวทะเล ปะการัง

เทียมที่มนุษยสรางขึ้นจากวัสดุที่หลากหลาย แตใครจะเชื่อวา 

“ลูกถวยฉนวนไฟฟา” ที่หมดอายุการใชงานแลว จะสามารถนํามา

สรางเปนบานปลาปะการังเทียมได

Koh Thalu is a famous tourist and diving destination located 
in Bang Saphan Noi District, Prachuap Khiri Khan Province.

For centuries, it has been known among sailors as the 
gateway to the Gulf of Siam.

In the past, cargo ships would come to nd a shelter from 
the storm on the south side of the island during monsoon season.

Alternatively, on the northern side, strong winds have 
eroded the cliffs so much that they have now been penetrated 
to form a large hole, which has become the origin of its name.

Koh Thalu is also known as one of the two key locations 
where Thai mackerel lay and nurse their eggs.

Over the past few years, Thailand has experienced an 
alarming drop in the number of Thai mackerel population. Their 
size has constantly decreased as well because most of them 
have been caught prematurely. Therefore, Thais have less real 
Thai mackerel to consume and need to import more mackerel 
from abroad every year.

The disappearance of sh from Koh Thalu is due to the 
improper use of shing tools and equipment by commercial 
and coastal shermen, natural phenomena, the rise of sea 

surface temperature, and the wastes from  tourism activities 
and marine transportation.

These directly affect the marine ecosystem, including the 
coral reef, sea grass, mangrove forests, and marine life quality.

These issues cause humans to come up with ways to 
conserve and restore marine resources.

One of the solutions is the creation of articial marine 
habitats or coral reefs to be used as a habitat, refuge, food 
source, breeding source, and nursery of aquatic animals.

These articial corals are made of a variety of materials; 
who would have believed that end-of-life electrical insulators 
can be used to build sh houses.

The Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT), in 
collaboration with a network of partners, has carried out the 
project to build articial coral reefs with electrical insulators for 
nearly 10 years.

These EGAT sh houses have been placed under the ocean 
at various sites throughout the country since 2011, with Samae 
San sub-District, Sattahip District, Chon Buri Province as the 
place where the project kicked off.

THE RETURN OF LOST FISH

การกลับมา
ของปลาที่หายไป 
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“เกาะทะลุ” สถานที่ทองเที่ยวและดํานํ้าอันขึ้นชื่อของอําเภอ

บางสะพานนอย จงัหวดัประจวบครีขีนัธ เปนจดุหมายของนกัเดนิเรอื

ที่รูจักกันมาหลายรอยปในฐานะ “ประตูสูอาวสยาม” สมัยกอนเรือ

ขนสินคาจะเขามาอาศัยหลบลมพายุในชวงฤดูมรสุมทางดานทิศใต

ของเกาะ สวนทางทิศเหนือจะมีลมพายุรุนแรงพัดกระหน่ํากัดเซาะ

หนาผาจนทะลุ กลายเปนชองขนาดใหญ จึงเปนที่มาของคําวา 

“เกาะทะลุ” นอกจากนีบ้รเิวณเกาะทะลุยงัเปนหนึง่ในสองแหลงวางไข

และอนุบาลลูกปลาทูไทยที่สําคัญ เมื่อไมกี่ปที่ผานมาประเทศไทย

ประสบปญหาจํานวนปลาทูไทยลดลงอยางนาตกใจ และมีขนาด

เล็กลงอยางตอเนื่อง เพราะถูกจับมากอนที่จะโตเต็มวัย คนไทยจึงมี

ปลาทไูทยแทใหกนินอยลง สงผลใหตองนาํเขาปลาทจูากตางประเทศ

มากขึน้ทุกป ปลาทูไทยมคีวามแตกตางจากปลาทูนาํเขา คอืเนือ้แนน

และรสชาติดีกวา วากันวาเพราะปลาทูไทยเติบโตในอาวไทย ซึ่งมี

สภาพแวดลอมเหมาะสมแกการวางไข และเปนแหลงอาหารท่ีมคีวาม

อุดมสมบูรณ

สาเหตุในการหายไปของปลาที่เกาะทะลุ สวนใหญมาจากการ

ทําประมง ทั้งประมงพาณิชยและประมงพื้นบาน ที่ใชเครื่องมืออยาง

ไมเหมาะสม ปรากฏการณทางธรรมชาติ อุณหภูมิผิวน้ําท่ีสูงขึ้น 

รวมท้ังปญหาขยะจากการทองเท่ียวและขนสงทางทะเล ซึ่งสงผล

โดยตรงตอระบบนิเวศใตทะเล ทั้งแนวปะการัง แหลงหญาทะเล 

ปาชายเลน และคุณภาพชีวิตสัตวทะเล ทําใหมนุษยคิดคนวิธีการ

อนรุกัษและฟนฟทูรพัยากรทางทะเลข้ึน หนึง่ในนัน้ คอืการสรางแหลง

อาศัยทางทะเลหรือปะการังเทียม เพื่อใชเปนที่อยูอาศัย ที่หลบภัย 

แหลงอาหาร แหลงเพาะพันธุและอนุบาลของลูกสัตวทะเล ปะการัง

เทียมที่มนุษยสรางขึ้นจากวัสดุที่หลากหลาย แตใครจะเชื่อวา 

“ลูกถวยฉนวนไฟฟา” ที่หมดอายุการใชงานแลว จะสามารถนํามา

สรางเปนบานปลาปะการังเทียมได

Koh Thalu is a famous tourist and diving destination located 
in Bang Saphan Noi District, Prachuap Khiri Khan Province.

For centuries, it has been known among sailors as the 
gateway to the Gulf of Siam.

In the past, cargo ships would come to nd a shelter from 
the storm on the south side of the island during monsoon season.

Alternatively, on the northern side, strong winds have 
eroded the cliffs so much that they have now been penetrated 
to form a large hole, which has become the origin of its name.

Koh Thalu is also known as one of the two key locations 
where Thai mackerel lay and nurse their eggs.

Over the past few years, Thailand has experienced an 
alarming drop in the number of Thai mackerel population. Their 
size has constantly decreased as well because most of them 
have been caught prematurely. Therefore, Thais have less real 
Thai mackerel to consume and need to import more mackerel 
from abroad every year.

The disappearance of sh from Koh Thalu is due to the 
improper use of shing tools and equipment by commercial 
and coastal shermen, natural phenomena, the rise of sea 

surface temperature, and the wastes from  tourism activities 
and marine transportation.

These directly affect the marine ecosystem, including the 
coral reef, sea grass, mangrove forests, and marine life quality.

These issues cause humans to come up with ways to 
conserve and restore marine resources.

One of the solutions is the creation of articial marine 
habitats or coral reefs to be used as a habitat, refuge, food 
source, breeding source, and nursery of aquatic animals.

These articial corals are made of a variety of materials; 
who would have believed that end-of-life electrical insulators 
can be used to build sh houses.

The Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT), in 
collaboration with a network of partners, has carried out the 
project to build articial coral reefs with electrical insulators for 
nearly 10 years.

These EGAT sh houses have been placed under the ocean 
at various sites throughout the country since 2011, with Samae 
San sub-District, Sattahip District, Chon Buri Province as the 
place where the project kicked off.

THE RETURN OF LOST FISH

การกลับมา
ของปลาที่หายไป 
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ที่สําคัญคือ มีปะการังจํานวนมากมายึดเกาะและเจริญเติบโต

บนลูกถวยฉนวนไฟฟาไดเปนอยางดี สังเกตวา ปะการังสามารถ

เจริญเติบโตและเคลือบลูกถวยฯ ไดอยางรวดเร็ว ปกติแลวปะการัง 

1 ตารางฟุต (30x30 เซนติเมตร) จะตองใชระยะเวลาในการเจริญ

เติบโตนาน 500-600 ป แตกลับสามารถเจริญเติบโตบนลูกถวยฯ 

ไดถึงปละ 2-3 เซนติเมตร รวมท้ังยังมีสัตวทะเลอีกหลายชนิด

แวะเวียนเขามาหาอาหารบริเวณจุดวางบานปลาแตละแหงเปน

จํานวนมากดวย

ปลาที่ เคยหายไป...กลับมาเพราะความอุดมสมบูรณของ

ธรรมชาติใตทะเล ที่ในอดีตก็เคยหายไปเชนกัน วันนี้ปะการังเติบโต

และงดงาม สัตวทะเลหลากหลายชนิดแหวกวายใหนักดํานํ้ายลโฉม

อยางไมเขินอาย คนไทยมีปลาทูไทยแทกินกับนํ้าพริกกะปผักตม 

ชาวบานมีรายไดจากการทองเท่ียว ชาวประมงจับปลาไปขายไดมากข้ึน 

... บานปลาปะการงัเทยีมจากลูกถวยฉนวนไฟฟาของ กฟผ. เปนเพยีง

สวนหน่ึงของความพยายามทัง้หมดทีท่กุฝายรวมมอืกนัเพือ่ดูแลและ

ปกปองทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล แตหากคนไทยทุกคนรวมกัน

ปกปองและอนุรักษทะเลไทยอยางจริงจังต้ังแตวันนี้ แนนอนวา 

ทัง้ปลาและปาใตทะเลจะไมมวีนัหายไป จากทะเลไทยอกีแนนอน 

การไฟฟาฝ ายผลิตแหงประเทศไทย 

(กฟผ.) ดาํเนินโครงการบานปลาปะการังเทียม

ดวยลูกถวยฉนวนไฟฟามาอยางตอเน่ือง 

ตลอดระยะเวลาเกือบ 10 ปที่ผานมา โดย

รวมกับเครือขายพันธมิตร นําบานปลา กฟผ. 

ไปวางไวใตทองทะเลไทยตามบริเวณตาง ๆ 

ทั่วประเทศ ตั้งแตป 2554 โดยวางคร้ังแรก

ที่ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 

จากน้ันไดนําไปวางในพื้นที่ตาง ๆ อีก ไดแก 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ  สงขลา ปตตานี 

นราธิวาส พังงา และภูเก็ต รวมทั้งหมดกวา 

3,100 ชดุ และจะเดินหนาโครงการตอไปอยาง

ตอเน่ือง โดยยังคงรวมกับเครือขายพันธมิตร 

อาทิ กองทัพเรือ และกรมทรัพยากรทาง

ทะเลและชายฝ ง พิจารณาเลือกพ้ืนที่ที่มี

ความเหมาะสมในการวางตอไป เพือ่ชวยฟนฟู

ระบบนิเวศบริเวณชายฝ งทะเลใหมีความ

อุดมสมบูรณ ปจจุบันหลายแหงกลายเปนปา

ใตทะเลที่อุดมสมบูรณไปดวยปะการังและ

สัตวทะเลนับลานชีวิต โดยเกาะทะลุเปนหนึ่ง

ในจุดวางบานปลา กฟผ. ซึ่งวางครั้งแรกเมื่อป 

2558 ทุกวันนี้ที่เกาะทะลุมีสวนปาใตทะเล

ที่ชวยนําทางฝูงปลาทีเ่คยหายไป ทยอยพากัน

กลบัมาอกีครัง้

ลกูถวยฉนวนไฟฟาเดินทางจากฟากฟา... 

สู ใตทองทะเล โดยโครงการวางบานปลา

ปะการังเทียมจากลูกถวยฉนวนไฟฟาของ 

กฟผ. จากชิ้นสวนที่เคยทําหนาที่รักษาความ

มัน่คงระบบไฟฟาของประเทศอยูบนเสาไฟฟา

แรงสูง เม่ือหมดอายุการใชงานแลวสามารถ

นาํมาดัดแปลงและสรางเปนบานปลาปะการัง

เทยีม จนปจจบุนักลายเปนสวนปาใตทองทะเล

ไทยที่มีมูลคามหาศาล ซึ่งลูกถวยฉนวนไฟฟา

สวนใหญทํามาจากวัสดุที่มีสวนประกอบของ

เซรามิกท่ีมีความสอดคลองกับโครงสราง

หินปูนที่เกิดจากการสรางตัวของปะการัง โดย

ผลการศึกษาผลกระทบตอสภาพแวดลอม

ทางทะเลของมหาวิทยาลัยนเรศวร และ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วิทยาเขต

หาดใหญ พบวาลูกถวยฉนวนไฟฟา ไมเปน

พิษตอสิ่งแวดลอม ไมสงผลเสียตอคุณภาพ

นํ้าทะเลเพ่ือการอนุรักษแหลงปะการัง และ

ไมมีผลกระทบตอระบบนิเวศหรือสิ่งแวดลอม

ทางทะเลแตอยางใด

They have subsequently placed these articial marine habitats 
at other locations in Prachuap Khiri Khan, Songkhla, Pattani, 
Narathiwat, Phang Nga, and Phuket Provinces.

More than 3,100 sets of articial sh habitats have already 
been placed, and EGAT continues to work with alliances, such 
as the Royal Thai Navy and the Department of Marine and Coastal 
Resources to nd appropriate locations for the next placement 
to help restore the ecosystem of the coastal area.  Today, many 
areas are transformed into undersea forests that are rich in corals 
and millions of marine lives.

Koh Thalu was one of EGAT’s sh house locations and was 
established in 2015.

Today, Koh Thalu has an undersea forest plantation, gradually 
bringing the lost sh back here again.
INSULATORS: FROM HIGH ABOVE TO THE BOTTOM OF THE SEA 

This is a scheme to transform EGAT’s insulators, which are 
usually up on high voltage poles to maintain the stability of the 
country’s electrical system, into articial coral reefs.

Once their useful life is over, these insulators can be 
reincarnated into articial corals which have ourished into a 
valuable Thai marine forest plantation.

Most of the insulators are made from ceramic-based materials, 
which are consistent with the limestone structure formed by coral 
formation.

Studies on the impact on the marine environment by Naresuan 

University and Prince of Songkla University - Hat Yai Campus 
showed that the insulator is not toxic to the environment, does 
not adversely affect the quality of the sea water for the conservation 
of coral resources, and has no impact on the ecosystem or the 
marine environment in any way. There are many corals that have 
attached and grown on the insulators as well.

The corals can grow and coat the insulators rapidly. Usually 
a square foot (30x30 cm.) of corals will take 500-600 years to grow, 
but on the insulators they can grow up to 2-3 centimeters per year.

Many other marine species, in signicant numbers, also 
circulate around the sh house placements to nd food.

Fish which had previously disappeared are now back because 
of the abundance of nature under the sea.

Today the corals are growing beautifully. A wide variety of 
marine lives unashamedly glide pass the divers.

Thais can now enjoy real Thai mackerel with shrimp chili paste 
and boiled vegetables once again.

The villagers who earn income from tourism and shermen 
can catch more sh to sell. 

The articial coral sh houses from EGAT’s insulators are just 
part of the whole effort exerted by all parties to take care and 
protect the ocean’s natural resources.

If all Thais seriously protect and conserve the Thai ocean and 
its marine lives from now on, the sh and the undersea forest will 
never disappear from the sea of Thailand again. 
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ที่สําคัญคือ มีปะการังจํานวนมากมายึดเกาะและเจริญเติบโต

บนลูกถวยฉนวนไฟฟาไดเปนอยางดี สังเกตวา ปะการังสามารถ
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ตอเน่ือง โดยยังคงรวมกับเครือขายพันธมิตร 
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They have subsequently placed these articial marine habitats 
at other locations in Prachuap Khiri Khan, Songkhla, Pattani, 
Narathiwat, Phang Nga, and Phuket Provinces.

More than 3,100 sets of articial sh habitats have already 
been placed, and EGAT continues to work with alliances, such 
as the Royal Thai Navy and the Department of Marine and Coastal 
Resources to nd appropriate locations for the next placement 
to help restore the ecosystem of the coastal area.  Today, many 
areas are transformed into undersea forests that are rich in corals 
and millions of marine lives.

Koh Thalu was one of EGAT’s sh house locations and was 
established in 2015.

Today, Koh Thalu has an undersea forest plantation, gradually 
bringing the lost sh back here again.
INSULATORS: FROM HIGH ABOVE TO THE BOTTOM OF THE SEA 

This is a scheme to transform EGAT’s insulators, which are 
usually up on high voltage poles to maintain the stability of the 
country’s electrical system, into articial coral reefs.

Once their useful life is over, these insulators can be 
reincarnated into articial corals which have ourished into a 
valuable Thai marine forest plantation.

Most of the insulators are made from ceramic-based materials, 
which are consistent with the limestone structure formed by coral 
formation.

Studies on the impact on the marine environment by Naresuan 

University and Prince of Songkla University - Hat Yai Campus 
showed that the insulator is not toxic to the environment, does 
not adversely affect the quality of the sea water for the conservation 
of coral resources, and has no impact on the ecosystem or the 
marine environment in any way. There are many corals that have 
attached and grown on the insulators as well.

The corals can grow and coat the insulators rapidly. Usually 
a square foot (30x30 cm.) of corals will take 500-600 years to grow, 
but on the insulators they can grow up to 2-3 centimeters per year.

Many other marine species, in signicant numbers, also 
circulate around the sh house placements to nd food.

Fish which had previously disappeared are now back because 
of the abundance of nature under the sea.

Today the corals are growing beautifully. A wide variety of 
marine lives unashamedly glide pass the divers.

Thais can now enjoy real Thai mackerel with shrimp chili paste 
and boiled vegetables once again.

The villagers who earn income from tourism and shermen 
can catch more sh to sell. 

The articial coral sh houses from EGAT’s insulators are just 
part of the whole effort exerted by all parties to take care and 
protect the ocean’s natural resources.

If all Thais seriously protect and conserve the Thai ocean and 
its marine lives from now on, the sh and the undersea forest will 
never disappear from the sea of Thailand again. 
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กินผักตามฤดูกาลชวยลดเสี่ยงสารเคมี
ธรรมชาตไิมไดสรางใหผกัทุกชนิดเตบิโตไดดตีลอดป แตเพือ่ตอบสนองตอการบรโิภค ทาํใหมกีารปลกู

ผักนอกฤดู ซึ่งกระบวนการผลิตมักตองใชสารเคมี ปุยและยาฆาแมลง เนื่องจากผักผลไมที่ปลูกนอกฤดู
มักออนแอ แตถาเราหันมากินผักตามฤดูกาล นอกจากจะไดประโยชนจากผักที่เติบโตตามธรรมชาติ 
โตในชวงเวลาที่มศีัตรูธรรมชาตินอย เกษตรกรก็ไมจําเปนตองใชสารเคมี ผักนั้นก็จะเติบโตอยางแข็งแรง
ตามธรรมชาติ และมีสารอาหารท่ีเปนประโยชนเต็มที่ แถมยังซ้ือหาไดงายในราคาท่ีไมแพงอีกดวย 
นอกจากน้ี การกินผักท่ีเปลี่ยนไปตามแตละชวงฤดู จะทําใหเราไดกินผักที่หลากหลาย ไดสารอาหารซึ่ง
เปนประโยชนกับรางกายที่แตกตางกันไปอกีดวย

EAT SEASONAL PRODUCE TO REDUCE CHEMICAL RISKS
Not all vegetables grow well all year round. In response to higher demand, there is off-season 

cultivation, a process often requiring chemicals, fertilizers, and pesticides, as fruits and vegetables 
grown off-season are often weaker than seasonal plants. However, if we choose to eat seasonal 
produce, we can get their natural benets. Growing vegetables during their season exposes them 
to fewer pests and diseases, therefore farmers do not need to use chemicals and can let the plants 
grow naturally, which allows them to develop benecial nutrients to the fullest. Consumers can also 
buy them easily at affordable prices. Consuming vegetables during their season also means we 
have access to a wide variety of vegetables and the diverse health-benet nutrients they offer.
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5วิธีกินผัก 
ลดเสี่ยง 
เลี่ยงสารเคมี

ผักและผลไม เปนอาหาร 2 หมู ในอาหารหลัก 5 หมูของ
ไทย แมวาการกินผักและผลไม จะทําใหรางกายไดรับ
วิตามิน แรธาตุ ใยอาหาร ซึ่งมีคุณสมบัติในการปองกัน
โรคและความเส่ือมสภาพของเซลล แตถาจะใหไดประโยชน
สูงสุด ควรจะเลือกกินผักและผลไมใหถูกวิธี ซึ่งมีสิ่งที่
ควรคํานึงถึง ดังนี้

àÃ×èÍ§ / story : เว็บไซตลดพุง ลดโรค  /  thaihealthlifestyle.com

ผักพื้นบานกินดีมีประโยชน
ผกัพืน้บานกค็อืพชืพรรณทีส่ามารถพบเจอไดในทัว่ไปในแตละทองที ่ขึน้อยูกบัสภาพภมูปิระเทศและ

ภูมิอากาศท่ีเอื้อตอการเจริญเติบโตของผักพื้นบานแตละชนิด การกินผักพื้นบานที่มีความหลากหลาย 
และมักเปนผักที่แข็งแรง ไมคอยมีโรคและแมลงรบกวน ไมผานกระบวนการผลิตจํานวนมาก ๆ ที่ทําให
เราตองเส่ียงตอการใชสารเคมีในการปลูก ทีส่าํคัญคือผกัพ้ืนบานของไทยลวนมีรสชาติอรอย มคีณุคาทาง
อาหารสงู หลายชนดิมีสรรพคณุทางยา ชวยปองกันโรคได และยงัหากินงาย ราคากแ็สนจะถกู เชน กระถนิ 
กระเจี๊ยบ ขี้เหล็ก แค ตําลึง และผักหวานบาน เปนตน

GO FOR LOCAL VEGETABLES
Local vegetables are plants that can be found everywhere in each locality, 

depending on the topography and climate conducive to the growth of each 
type of local vegetables. Local vegetables are diverse and healthy, and rarely 
have diseases or pests. They have not been through a mass production 
process that puts us at risk of being exposed to chemicals used in the planting 
process. Moreover, local Thai vegetables come with delicious taste and higher 
nutritional value. Many plants also have medicinal properties in preventing 
diseases and are available at affordable prices. Some of these local vegetables 
are acacia, okra, cassia, agasta, ivy gourd, and star gooseberry.
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ผักพื้นบานกินดีมีผักพื้นบานกินดีมี
ผกัพืน้บานกค็อืพชืพ

ภูมิอากาศท่ีเอื้อตอการ
และมักเปนผักที่แข็งแรง
เราตองเส่ียงตอการใชส
อาหารสงู หลายชนดิมีส
กระเจี๊ยบ ขี้เหล็ก แค ตํา
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FIVE WAYS 
TO ESCHEW TOXINS 
AND CHEMICALS IN 
VEGETABLES
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Fruits and vegetables are among 5 
main food groups in Thailand. They 
provide vitamins, minerals, and 
dietary fiber which offer properties 
in preventing diseases and cell 
degeneration. However, to get the 
most benefit out of them, you should 
consume fruits and vegetables 
properly as follows: 
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มักออนแอ แตถาเราหันมากินผักตามฤดูกาล นอกจากจะไดประโยชนจากผักที่เติบโตตามธรรมชาติ 
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นอกจากนี้ การกินผักที่เปล่ียนไปตามแตละชวงฤดู จะทําใหเราไดกินผักที่หลากหลาย ไดสารอาหารซึ่ง
เปนประโยชนกับรางกายที่แตกตางกันไปอกีดวย

EAT SEASONAL PRODUCE TO REDUCE CHEMICAL RISKS
Not all vegetables grow well all year round. In response to higher demand, there is off-season 

cultivation, a process often requiring chemicals, fertilizers, and pesticides, as fruits and vegetables 
grown off-season are often weaker than seasonal plants. However, if we choose to eat seasonal 
produce, we can get their natural benets. Growing vegetables during their season exposes them 
to fewer pests and diseases, therefore farmers do not need to use chemicals and can let the plants 
grow naturally, which allows them to develop benecial nutrients to the fullest. Consumers can also 
buy them easily at affordable prices. Consuming vegetables during their season also means we 
have access to a wide variety of vegetables and the diverse health-benet nutrients they offer.
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5วิธีกินผัก 
ลดเสี่ยง 
เลี่ยงสารเคมี

ผักและผลไม เปนอาหาร 2 หมู ในอาหารหลัก 5 หมูของ
ไทย แมวาการกินผักและผลไม จะทําใหรางกายไดรับ
วิตามิน แรธาตุ ใยอาหาร ซึ่งมีคุณสมบัติในการปองกัน
โรคและความเส่ือมสภาพของเซลล แตถาจะใหไดประโยชน
สูงสุด ควรจะเลือกกินผักและผลไมใหถูกวิธี ซึ่งมีสิ่งที่
ควรคํานึงถึง ดังนี้
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ผักพ้ืนบานกินดีมีประโยชน
ผกัพืน้บานกค็อืพชืพรรณทีส่ามารถพบเจอไดในทัว่ไปในแตละทองที ่ขึน้อยูกบัสภาพภมูปิระเทศและ

ภูมิอากาศที่เอื้อตอการเจริญเติบโตของผักพื้นบานแตละชนิด การกินผักพื้นบานที่มีความหลากหลาย 
และมักเปนผักที่แข็งแรง ไมคอยมีโรคและแมลงรบกวน ไมผานกระบวนการผลิตจํานวนมาก ๆ ที่ทําให
เราตองเส่ียงตอการใชสารเคมีในการปลูก ทีส่าํคัญคือผักพ้ืนบานของไทยลวนมีรสชาติอรอย มคีณุคาทาง
อาหารสงู หลายชนดิมสีรรพคณุทางยา ชวยปองกันโรคได และยงัหากินงาย ราคากแ็สนจะถกู เชน กระถิน 
กระเจี๊ยบ ขี้เหล็ก แค ตําลึง และผักหวานบาน เปนตน

GO FOR LOCAL VEGETABLES
Local vegetables are plants that can be found everywhere in each locality, 

depending on the topography and climate conducive to the growth of each 
type of local vegetables. Local vegetables are diverse and healthy, and rarely 
have diseases or pests. They have not been through a mass production 
process that puts us at risk of being exposed to chemicals used in the planting 
process. Moreover, local Thai vegetables come with delicious taste and higher 
nutritional value. Many plants also have medicinal properties in preventing 
diseases and are available at affordable prices. Some of these local vegetables 
are acacia, okra, cassia, agasta, ivy gourd, and star gooseberry.

ู
ตามธรรมชาติ และมีส
นอกจากนี้ การกินผักที่
เปนประโยชนกับรางกา

EAT SEASONAL P
Not all vegetables 

cultivation, a process o
grown off-season are 
produce, we can get t
to fewer pests and dise
grow naturally, which a
buy them easily at affo
have access to a wide

เปนอาหาร 2 หมู ในอาหารหลัก 5 หมูของ
ารกินผักและผลไม จะทําใหรางกายไดรับ
ตุ ใยอาหาร ซึ่งมีคุณสมบัติในการปองกัน
สื่อมสภาพของเซลล แตถาจะใหไดประโยชน
จะเลือกกินผักและผลไมใหถูกวิธี ซึ่งมีสิ่งที่
ดังนี้
: เว็บไซตลดพุง ลดโรค  /  thaihealthlifestyle.com

ผักพ้ืนบานกินดีมีผักพ้ืนบานกินดีมี
ผกัพืน้บานกค็อืพชืพ

ภูมิอากาศที่เอื้อตอการ
และมักเปนผักที่แข็งแรง
เราตองเส่ียงตอการใชส
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กระเจี๊ยบ ขี้เหล็ก แค ตํา

G

d
ty
h
p
p
n
d
a

4 6 | H E A L T H  T I P S

FIVE WAYS 
TO ESCHEW TOXINS 
AND CHEMICALS IN 
VEGETABLES

 | 4 7

Fruits and vegetables are among 5 
main food groups in Thailand. They 
provide vitamins, minerals, and 
dietary fiber which offer properties 
in preventing diseases and cell 
degeneration. However, to get the 
most benefit out of them, you should 
consume fruits and vegetables 
properly as follows: 



ลางผักใหเปนนิสัย
การกินผกัเปนประจาํสงผลดตีอสุขภาพ แตสิง่ทีน่าเปนหวงก็คอืปญหา

การตกคางของสารเคมีหรือยาฆาแมลงซึ่งเปนอันตรายตอรางกาย รวมทั้ง
การปนเปอนจากจุลินทรียที่อาจติดมากับปุยและดิน เพ่ือความปลอดภัย
เราจึงควรใสใจเปนพิเศษในการลางผักใหสะอาด ทําใหเปนประจําจน
เคยชิน เพราะทําไดงาย สามารถชวยลดสารพิษและสิ่งปนเปอนตาง ๆ ที่
จะสงผลกระทบตอสุขภาพได

วิธีงาย ๆ ก็คือ 1. ลางดวยนํ้าไหล โดยแชในนํ้านาน 15 นาที จากนั้น
เปดนํา้ไหลผานและคลีใ่บผกัถูไปมานาน 2 นาท ีหรอื 2. แชในนํา้ผสมน้ําสม
สายชู 5 เปอรเซ็นต ในอัตราสวนนํ้าสมสายชู 1 ชอนโตะตอนํ้า 4 ลิตร 
แชนาน 15 นาท ีจากน้ันลางดวยน้ําสะอาด และ 3. ใชโซเดยีมไบคารบอเนต 
(เบคกิ้งโซดา) ครึ่งชอนโตะผสมนํ้า 10 ลิตร แชทิ้งไว 15 นาที จากนั้นลาง
ดวยน้ําสะอาด 4. นํ้ายาลางผักที่จําหนายโดยท่ัวไปนํามาผสมน้ําตาม
อัตราสวนที่ระบุในฉลากแชทิ้งไวประมาณ 3 นาทีแลวลางดวยนํ้าสะอาด

CLEAN THEM RIGHT!
Vegetables are good for your health, but the danger lies in the 

chemical or pesticide residues and the contamination of micro-
organisms in fertilizers and soil which are harmful to the body. To be 
safe, it is wise to thoroughly clean vegetables and make that into a 
habit because it can reduce toxins and contaminants that will affect 
your health. The best ways to wash them right are as follows:

1. Soak vegetables in water for 15 minutes, then run the water 
through them while cleaning each leaf thoroughly for 2 minutes.

2. Soak vegetables for 15 minutes in water mixed with 5% vinegar 
at a ratio of 1 tablespoon of vinegar to 4 liters of water, then rinse with 
clean water.

3. Mix half a tablespoon of sodium bicarbonate (baking soda) in 
10 liters of water, soak vegetables in it for 15 minutes, then rinse with 
clean water. 

4. Soak vegetables for 3 minutes in vegetable cleaning liquid mixed 
with water as specied on the label, then rinse with clean water.

เลือกซื้อผักจากแหลงที่ปลอดภัย
ในปจจุบันมีการปลูกผักปลอดสารพิษออกมา

จาํหนายในทองตลาดมากมาย เราสามารถเลอืกซือ้ผกั
ทีป่ลอดภยัจากสารพษิจากแหลงทีไ่วใจได มเีครือ่งหมาย
รับรองมาตรฐาน ทราบท่ีมาของการผลิต เชน ผัก
อนามัย รับรองโดยกรมวิชาการเกษตร ผักเกษตร
อินทรีย เปนผักที่ปลูกโดยไมมีการใชปุยเคมีและสาร
เคมีปองกันกําจัดโรคและแมลงเลย โดยมีสํานักงาน
มาตรฐานเกษตรอินทรียเปนผูรับรอง ผักระบบ CSA 
เลือกจากราน/ตลาดเขียว หรือถาตองซือ้ผักจากรานคา
ทัว่ไป ควรระวังผักท่ีมคีราบขาวของสารเคม ีสงัเกตตาม
ซอกใบของผักชนิดตาง ๆ วามีความผิดปกติ เชน 
เขียวสดเกินไป อยูนานหลายวันแตเหี่ยวชากวาที่ควร
จะเปนหรือไม เปนตน

BUY THEM FROM CREDIBLE SOURCES
Nowadays, more organic vegetables are readily 

available. We can buy certied, origin-specied, 
toxin-free vegetables from trusted sources, such as 
hygienic vegetables certied by the Department of 
Agriculture, organic vegetables grown without the 
use of chemical fertilizers and chemicals certied 
by the Organic Farming Standards Ofce or CSA 
vegetables, from the green shops and markets.

  If you have to buy vegetables from general 
vendors, watch out for vegetables that have white 
stains of chemicals on them or any abnormality, 
such as being too freshly green and lasting longer 
than they should.

ปลูกผักกินเองดีที่สุด
การปลูกผักไวกินเอง เปนวิธีที่ดีที่สุดที่จะทําใหเรา

และคนในครอบครัวไดบริโภคผักท่ีปลอดจากสารพิษ
อยางสิ้นเชิง แถมยังชวยประหยัดคาใชจาย มีกิจกรรม
รวมกันของคนในครอบครัว ทําใหที่พักอาศัยดูรมรื่น
นาอยูอีกดวย

คนรุ นใหม ที่มีหัวใจสีเขียว  ที่คิดจะปลูกผัก
รับประทานเอง อาจจะเร่ิมจากการมองหาพ้ืนท่ีเล็ก ๆ 
รมิระเบยีงคอนโด ฯ หรือท่ีวางขางบาน แลวเริม่ตนจาก
ปลูกผักท่ีคนในครอบครัวชอบกอน ผักประเภทที่ใช
ทําครัวบอย อาจจะปลูกในกระถางหรือตะกราแขวน 
โดยมือใหมกไ็มจาํเปนตองเร่ิมจากการเพาะเมล็ดพันธุ
ที่คอนขางยาก เพราะสมัยนี้มีพืชผักสวนครัวที่มีลําตน
สมบูรณทั้งรากและใบวางขายตามตลาดใหเลือก
มากมาย เชน มะนาว พริก กะเพรา ตนหอม ผักชี ฯลฯ 
ซึ่งก็ลวนปลูกงาย ดูแลงาย ปลูกไมนานก็เก็บผลท่ีนา
ภาคภูมิใจไดดวย 

GROW YOUR OWN VEGGIES
Growing your own vegetables is the best way to allow you and your family 

to have safe and clean vegetables, to save money, and to spend quality time 
with your family while adding green surroundings to your home.

New generation with green heart can make use of a small area on the 
balcony or the space next to their house and turn it into a vegetable garden. 
Start with any vegetables that your family likes to eat and those you often use 
as your everyday ingredients. They may be planted in pots or hanging baskets.

Beginners do not need to start from scratch because there are small plants 
available for you to buy on the market, such as lemon, chili, basil, spring onion, 
coriander, etc. 

They are easy to plant and come to fruition in no time to become your 
proud accomplishment. 
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ลางผักใหเปนนิสัย
การกินผกัเปนประจาํสงผลดตีอสขุภาพ แตสิง่ทีน่าเปนหวงกค็อืปญหา
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เคยชิน เพราะทําไดงาย สามารถชวยลดสารพิษและสิ่งปนเปอนตาง ๆ ที่
จะสงผลกระทบตอสุขภาพได
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(เบคกิ้งโซดา) ครึ่งชอนโตะผสมนํ้า 10 ลิตร แชทิ้งไว 15 นาที จากนั้นลาง
ดวยน้ําสะอาด 4. นํ้ายาลางผักที่จําหนายโดยท่ัวไปนํามาผสมน้ําตาม
อัตราสวนที่ระบุในฉลากแชทิ้งไวประมาณ 3 นาทีแลวลางดวยนํ้าสะอาด

CLEAN THEM RIGHT!
Vegetables are good for your health, but the danger lies in the 

chemical or pesticide residues and the contamination of micro-
organisms in fertilizers and soil which are harmful to the body. To be 
safe, it is wise to thoroughly clean vegetables and make that into a 
habit because it can reduce toxins and contaminants that will affect 
your health. The best ways to wash them right are as follows:

1. Soak vegetables in water for 15 minutes, then run the water 
through them while cleaning each leaf thoroughly for 2 minutes.

2. Soak vegetables for 15 minutes in water mixed with 5% vinegar 
at a ratio of 1 tablespoon of vinegar to 4 liters of water, then rinse with 
clean water.

3. Mix half a tablespoon of sodium bicarbonate (baking soda) in 
10 liters of water, soak vegetables in it for 15 minutes, then rinse with 
clean water. 

4. Soak vegetables for 3 minutes in vegetable cleaning liquid mixed 
with water as specied on the label, then rinse with clean water.

เลือกซื้อผักจากแหลงที่ปลอดภัย
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เคมีปองกันกําจัดโรคและแมลงเลย โดยมีสํานักงาน
มาตรฐานเกษตรอินทรียเปนผูรับรอง ผักระบบ CSA 
เลือกจากราน/ตลาดเขียว หรือถาตองซือ้ผักจากรานคา
ทัว่ไป ควรระวังผักท่ีมคีราบขาวของสารเคม ีสงัเกตตาม
ซอกใบของผักชนิดตาง ๆ วามีความผิดปกติ เชน 
เขียวสดเกินไป อยูนานหลายวันแตเหี่ยวชากวาที่ควร
จะเปนหรือไม เปนตน

BUY THEM FROM CREDIBLE SOURCES
Nowadays, more organic vegetables are readily 

available. We can buy certied, origin-specied, 
toxin-free vegetables from trusted sources, such as 
hygienic vegetables certied by the Department of 
Agriculture, organic vegetables grown without the 
use of chemical fertilizers and chemicals certied 
by the Organic Farming Standards Ofce or CSA 
vegetables, from the green shops and markets.

  If you have to buy vegetables from general 
vendors, watch out for vegetables that have white 
stains of chemicals on them or any abnormality, 
such as being too freshly green and lasting longer 
than they should.

ปลูกผักกินเองดีที่สุด
การปลูกผักไวกินเอง เปนวิธีที่ดีที่สุดที่จะทําใหเรา

และคนในครอบครัวไดบริโภคผักที่ปลอดจากสารพิษ
อยางสิ้นเชิง แถมยังชวยประหยัดคาใชจาย มีกิจกรรม
รวมกันของคนในครอบครัว ทําใหที่พักอาศัยดูรมรื่น
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คนรุ นใหม ที่มีหัวใจสีเขียว  ที่คิดจะปลูกผัก
รับประทานเอง อาจจะเร่ิมจากการมองหาพ้ืนที่เล็ก ๆ 
รมิระเบยีงคอนโด ฯ หรอืทีว่างขางบาน แลวเริม่ตนจาก
ปลูกผักท่ีคนในครอบครัวชอบกอน ผักประเภทที่ใช
ทําครัวบอย อาจจะปลูกในกระถางหรือตะกราแขวน 
โดยมือใหมกไ็มจาํเปนตองเร่ิมจากการเพาะเมล็ดพันธุ
ที่คอนขางยาก เพราะสมัยนี้มีพืชผักสวนครัวที่มีลําตน
สมบูรณทั้งรากและใบวางขายตามตลาดใหเลือก
มากมาย เชน มะนาว พริก กะเพรา ตนหอม ผักชี ฯลฯ 
ซึ่งก็ลวนปลูกงาย ดูแลงาย ปลูกไมนานก็เก็บผลท่ีนา
ภาคภูมิใจไดดวย 

GROW YOUR OWN VEGGIES
Growing your own vegetables is the best way to allow you and your family 

to have safe and clean vegetables, to save money, and to spend quality time 
with your family while adding green surroundings to your home.
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เที่ยวติดลม (หนาว)

ในอีสานใต
วาว ๆ ๆ ลมหนาวมาชวนออกเที่ยวอีกแลวสิ? หลายคนขึ้นเหนือ

ไปดูทะเลหมอก แตอยากบอกวาอีสานหนาหนาวก็หนาวสะทาน วิวสวย
สะเทือนเหมือนกันละเดอ 
โดยเฉพาะอีสานใตอยางจังหวัดอุบลราชธานี มีแหลงทองเที่ยวเยอะ

มาก ทั้งยังหลากหลายจนทริปเดียวก็เท่ียวไมหมด แตหนาหนาวนี้เรา
เลือกรับลมหนาวเย็น ๆ สบาย ๆ ที่อําเภอริมโขงอยางสิรินธร-
โขงเจียม-โพธิ์ไทร...ไผสิไปนํากัน กอนเดินทางขอเตือนวาแดดหนาวนี่
รายนะ อยาลืมพกรม หมวก แวนตา และโบะครีมกันแดดกันดวย 
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GET CAUGHT UP IN THE NICE COOL BREEZE 

OF SOUTHERN ISAN
Is the nice cool breeze tempting you to go on holiday 

again? 
Many may choose to go up to the North of Thailand to see 

the sea of mist. But let me tell you that during cold season in 
the North Eastern region (otherwise known as Isan), the 
temperature is quite chilly, and the area also offers striking 
beautiful views as well.

Particularly in the southern part of Isan like Ubon Ratchathani 

Province, there are many tourist attractions whice are so diverse 
that they may not be covered entirely in one trip.

But this winter, we choose to enjoy the cool breeze along 
the districts on the Mekong riverside like Sirindhorn, Khong 
Chiam, and Pho Sai.

Before setting off, I want to warn you that the sun there is 
scorching, so do not forget to bring an umbrella, hat, sunglasses,
and sunscreen with you.

ตองมนตโขงเจียม เสนหริมฝงโขง
ลมหนาวมากถ็งึเวลาดอกไมบาน ในฤดกูาลนี ้พืน้ทีอ่ทุยาน

แหงชาติผาแตมมีไฮไลตที่เราจะไมยอมพลาดคือ การมา
ชมทุ งดอกไมปาท่ีแตละพันธุมีชื่อเพราะพร้ิงอยาง ดุสิตา 
สรอยสุวรรณา ทิพเกสร มณีเทวา สรัสจันทร ซึ่งสมเด็จ
พระนางเจาสริกิติิ ์พระบรมราชินนีาถ พระบรมราชชนนีพนัปหลวง
พระราชทานนามไว รวมถึงมีกลวยไมเฉพาะถ่ินอยางแดงอุบล
และดอกไมดินอีกหลายชนิด

จุดยลโฉมดอกไมปาอยูที่ทุงดอกไมในปาดงนาทาม ทาง
ทศิเหนือของอุทยานฯ ผาแตม ทีบ่านอวดโฉมสะกดเราไวราวกับ
ตองมนต  ซึ่งเราสามารถพบไดตลอดเสนทางจนกระทั่งถึงจุดที่
เราจะกางเต็นทโตรับลมหนาว พอตื่นขึ้นมาตอนเชาก็จะไดชม
ทะเลหมอกและพระอาทิตยขึ้นกอนใครที่ผาชะนะไดดวยเลย 
สวนอีกจุดอยูหางจากน้ําตกสรอยสวรรคประมาณ 800 เมตร 
ดอกไมปานี้จะบานเต็มที่ในชวงปลายเดือนพฤศจิกายน -
ธันวาคม...รีบ ๆ มาชมกันนะ
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ENCHANTING 
KHONG CHIAM

The cool wind comes with the blossom of 
owers.

At Pha Taem National Park, wildowers with 
melodious names given by Her Majesty Queen 
Sirikit, the Queen Mother, such as Dusita, Soi 
Suwanna, Thip Kaysorn, Manee Deva, and Sarat 
Chantra are sights not to be missed.

Inside the park, there are also local orchids, 
such as Daeng Ubon and many other types of 
ground owers.

A good spot to view the wildowers is at the 
eld in Dong Na Tham forest, on the northern side 
of Pha Taem National Park.

During this time of the year, they are in full 
bloom and enchanting. 

These beautiful sights are found along the 
way to the designated camping site which in the 
morning offers a fantastic view of the sea of mist 
and sunrise at the Pha Chana Dai Cliff.

Another good viewpoint is about 800 meters 
away from the Soi Sawan Waterfall, where 
wildowers will be in full bloom from late 
November-December. So hurry and come 
see it!

After taking in the beautiful view of the 
owers, it’s time to move to the Pha Taem 
Viewpoint, which overlooks the Mekong River 
over to the Lao side.

Walk along the path under the cliff to see the 
3,000-year-old mural paintings.

Proceed to take a cool photo with a terraced 
column or a natural stone column shaped like a 
giant mushroom.

Nearby is also a large stone cracked 
courtyard.

If there is still time left, move on to see the 
Saeng Jun (moonlight) Waterfall where water falls 
into a hole - the only one of its kind in Thailand.

But as expected during the winter, there may 
be little water falling into the hole.

In Khong Chiam, there are many cool and 
chic restaurants.

We stopped at ‘Once Upon a Time,’ a vintage 
wooden house cafe that includes a learning 
center on cotton weaving and natural dyeing.

There are DIY activities for us to make a 
keychain from the fabric waste, cloth dyeing, and 
bamboo weaving.

It also has chic crafts from the community 
to choose from, rooms and bicycles for rent as 
well.

หลังเก็บภาพความสดใสของดอกไมจนจุใจ ก็ไดเวลาเคล่ือนพลไปยังจุดชมวิว
ผาแตมท่ีมองเห็นสายน้ําโขงทอดยาวไปจนถึงทิวทัศนฝงลาว แลวเดินไปตามทาง
เลียบใตหนาผา ชมภาพเขียนสีอายุไมตํ่ากวา 3 พันป ตอดวยไปถายรูปเท ๆ กับ
เสาเฉลียงหรือเสาหินธรรมชาติที่มีรูปทรงคลายดอกเห็ดยักษ ใกลกันเปนลาน
หินแตกขนาดใหญ เวลายังเหลือเลยชวนกันไปสองน้ําตกแสงจันทรหรือนํ้าตกลงรู 
หนึ่งเดียวในเมืองไทย แตอยางที่คาด หนาหนาวอาจมีนํ้านอยเปนธรรมดา

ในโขงเจียมก็มรีานน่ังชลิเก ๆ  นะ ทรปินีเ้ราแวะชิลกนัที ่รานกาลคร้ังหน่ึง (ONCE 
UPON A TIME) คาเฟเรือนไมสไตลวินเทจที่รวมเอาศูนยเรียนรูการทอผาฝายและ
ยอมสีธรรมชาติไวดวย ที่นี่มีกิจกรรม DIY ใหเราทําพวงกุญแจจากเศษผา ทําผา
มดัยอม สานไมไผ มงีานฝมอืดไีซนเกจากชมุชนใหเลอืกชอป มหีองพักและจกัรยาน
ใหเชาอีกดวย
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มหัศจรรย สามพันโบก ที่โพธิ์ไทร
เราลดัเลาะเลยีบโขงขึน้ไปถงึอาํเภอโพธิไ์ทร ไปชมงานรงัสรรค

จากธรรมชาติทีท่าํใหเกิดแกงหนิสามพันโบกหรือแกรนดแคนยอน
ลํานํ้าโขง อยูในเขตบานโปงเปา เขาหนาหนาวเมื่อไหร แมนํ้าโขง
จะลดระดับลง เผยใหเห็นเกาะแกงหินกลางนํ้าที่ถูกกระแสน้ํา
กัดเซาะเปนหลุมเปนแอง เวาแหวงเปนรูปรางตาง ๆ มากกวา 
3 พันแองหรือ 3 พันโบก ใหเราจินตนาการกันไป นั่นโบกรูปหัวใจ 
นี่โบกมิกก้ีเมาส นูนโบกหัวสุนัขพุดเด้ิล ตรงโนนบุงน้ําใสหรือ
สระมรกต ตลอดจนสะพานหนิโคงกม็ ีโบกเหลานีเ้มือ่ตองแสงทอง
ของดวงอาทิตยยิ่งดูแปลกตา...ธรรมชาติชางนาทึ่งจริง ๆ

ที่นี่มีเรือนําเที่ยวพาไปชมจุดตาง ๆ ตามลํานํ้าโขงดวย เชน 
แกงสองคอนหรือจุดที่แมนํ้าโขงแยกเปนสองสาย ผาหินศิลาเลข
ที่ใชบอกระดับนํ้าโขง ซึ่งฝรั่งเศสทําไวเมื่อครั้งเขามาปกครองลาว 
ปากบองหรือจุดแคบสุดของแมนํ้าโขง และหาดหงสที่ใคร ๆ เรียก
กันวาซาฮาราเมืองไทย เพราะเปนเนินทรายกวางใหญ เดิน ๆ ไป
คลายเราเดินอยูกลางทะเลทราย และถาใจกลาหนอยก็มเีนนิทราย
สูง ๆ ที่เรากระโดดสไลดตัวลงไปได...สนุกมากนะบอกเลย

MIRACULOUS SAM PHAN BOK AT PHO SAI
We traversed along the Mekong up to Pho Sai District to see the natural 

creations of the Sam Phan Bok Islets, billed as the Grand Canyon of the 
Mekong River.

It is located in the Ban Pong Pao area. During the cold season, when 
the water level of the Mekong River subsides, it reveals the rocky islets in 
the middle of the river that have been eroded into holes and basins indented 
into different shapes.

There are more than 3,000 basins or ‘Boks’ for us to imagine what they 
remind us of; a heart, a Mickey Mouse, a poodle dog’s head, the Emerald 
pool, or an arched stone bridge.

When they catch the golden rays of the sun, they look even more 
impressive. This is nature at its nest.

Here, there are sightseeing boats which take you to various interesting 
points along the Mekong River, such as the Song Khon Islets where the 
Mekong River splits in two, the stone cliff which the French made when it 
colonized Laos to indicate the river’s water level, Pak Bong which is the 
narrowest point of the Mekong River, Had Hong Beach which was dubbed 
‘the Sahara of Thailand’ because of its vast sand dunes akin to a dessert.

For those with a brave heart, there are high sand dunes where you can 
jump and slide down. 
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แวะสิรินธร ครบเคร่ืองเร่ือง ชอป แชะ ชิล
ชวงทายของทรปิ เราวกกลบัมาเทีย่วในอาํเภอสรินิธร อาํเภอ

รอยตอระหวางไทย - ลาวท่ีมีดานพรมแดนชองเม็กใหสาย
ชอปปงไดละลายทรัพย แลวไปแวะหยอนใจเรียกความสดชื่นที่
นํ้าตกตาดโตน และก็ไมผิดหวังเพราะถึงจะเปนนํ้าตกขนาดเล็ก
แตมีนํ้าตลอดป บรรยากาศรอบ ๆ รมรื่นเย็นสบาย เห็นคนใน
พื้นที่มาพักผอนเลนนํ้ากันเยอะเชียว

จุดเช็กอินตอมาขึ้นชื่อวาสวยงามอลังการสุด ๆ นั่นคือ 
วัดเรืองแสง หรือวัดสิรินธรวราราม (ภูพราว) ที่เราตั้งใจมาถึง
ตั้งแตบายเพื่อถายรูปวิวและมุมสวย ๆ ของวัดกันกอน แลวอยู
ยาวยันคํ่าเพื่อรอชมประติมากรรมตนกัลปพฤกษเรืองแสงบน
ผนังหลังโบสถ ตลอดจนลวดลายบนพ้ืนที่คอย ๆ  เปลงแสงสวาง
ทามกลางหมูดาว

อําเภอนี้ยังเปนที่ตั้งของเขื่อนปากมูลและเขื่อนสิรินธร 
แตนกัทองเท่ียวสวนใหญมกัแวะพักทีเ่ขือ่นสิรนิธร เราเองก็เชนกนั
เพราะที่นี่พรอมสรรพทั้งเรื่องที่พัก ที่กิน มีกิจกรรมลองแพชมวิว
ธรรมชาติในอางเก็บนํา้เข่ือนสรินิธร หนาหนาวแบบน้ีอากาศด๊ีดี 
แลวยังมีตลาดโดมนอยในบริเวณเขื่อนที่ชุมชนตาง ๆ นําสินคา
มาจาํหนาย เชน แจวบอง ปลาสม ปลาซวิแกวสมนุไพร กลวยฉาบ 
และเสื้อผาพื้นเมืองใหเราชอปปงกอนกลับบานดวย

หนาวน้ียังมีเวลา...รีบจัดทริปมาเท่ียวอีสานใตในสายลม
หนาว แลวจะติดลม (หนาว) ติดใจจนไมอยากกลับนาา... 

สองเทรนดเทคโนโลยีสุดวาว กับโซลารเซลล
ลอยนํ้าแบบไฮบริดแหงแรกของไทย

เขื่อนสิรินธรมีความสําคัญยิ่งในการพัฒนาประเทศและ
ความเปนอยูของประชาชนในภาคอีสาน ซึ่งในอนาคตอันใกลยัง
กลายเปนแหลงพัฒนาพลังงานหมุนเวียนรูปแบบใหม ดวยการ
ผสมผสานการผลิตไฟฟาระหวางพลังงานแสงอาทิตยกับพลังนํ้า 
นั่นคือ โครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยทุนลอยน้ํา รวมกับ
โรงไฟฟาพลงัน้ําเข่ือนสิรนิธรหรือ ‘โซลารเซลลลอยน้ําแบบไฮบรดิ’ 
ขนาดใหญแหงแรกของไทย

ในการผลิตไฟฟาจากพลังงานสะอาดน้ี การไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทย (กฟผ.) จะนําแผงโซลาเซลลมาติดตั้งบนทุน
ลอยน้ําเพ่ือผลิตกระแสไฟฟาแทนการต้ังบนพ้ืนดิน โดยไดเลือก
วัสดุของแผงโซลารเซลลและทุนลอยน้ําท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
(Eco-Friendly) ชวยลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจก (co2) และ
ไมสงผลกระทบตอวิถีชีวิตชุมชน โดยโซลารเซลลจะผลิตไฟฟา
ในชวงกลางวัน และพลังงานน้ําผลิตไฟฟาในเวลากลางคืนหรือ
เสริมในชวงท่ีความเขมแสงไมเพียงพอ ใชพื้นท่ีติดต้ังแผง
โซลารเซลลทั้งหมด 450 ไร ผลิตพลังงานไฟฟาไดวันละ 45 
เมกะวัตต เพือ่เสริมการผลิตไฟฟาจากพลังงานน้ําของเข่ือนสรินิธร
ที่ผลิตไดวันละ 36 เมกะวัตต ชวยเสริมความม่ันคงทางพลังงาน
ที่มีความตองใชเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ

นอกจากน้ี กฟผ. มีความต้ังใจจะเปดใหโครงการโรงไฟฟา
ไฮบริดน้ีเปนแลนดมารกใหมดานการทองเท่ียว ดวยการสรางเสนทาง
เดินชมธรรมชาติ (Natural Walkway) ความยาวกวา 415 เมตร 
ริมอางเก็บนํ้าเขื่อนสิรินธร เปนเสนทางวงกลมสามารถเดินชม
ธรรมชาติโดยรอบของโครงการโซลารเซลลลอยนํ้าแบบไฮบริดได 
มีอาคารจัดแสดงความรูดานพลังงานหมุนเวียนที่ชวยปูพื้นขอมูล
กอนเขาชมโครงการอยางใกลชิด โรงไฟฟาใหมแหงนีจ้ึงเปนแหลง
เรยีนรูและศกึษาดงูานดานพลงังานหมนุเวยีนแบบไฮบรดิไดดวย 

STOP BY SIRINDHORN FOR SHOPPING, 
PICTURES, AND CHILLING OUT

At the end of our journey, we returned to the Sirindhorn District which 
sits on the borders between Thailand and Laos.

The Chong Mek border checkpoint is a good place for shopping, from 
there you can go for a refreshing dip in the Tat Ton Waterfall which, although 
being small in size, has water owing all year round, and the surrounding 
area is shady and cool. A lot of local people were enjoying themselves in 
the water during our visit.

The next check-in point is reputed to be extremely beautiful - Rueng 
Saeng Temple or Sirindhorn Wararam Temple (Phu Prao) - and we were 
scheduled to arrive in the afternoon to take pictures of the beautiful views 
of the temple rst. We then were to stay until the evening to see the 
Kalapapruek tree sculpture glowing on the wall behind the chapel, of 
whice the shadow gradually shined like the stars in the sky.

This district is also home to the Pak Mun Dam and the Sirindhorn Dam.
But most tourists often stop at Sirindhorn Dam like us because it is 

complete with accommodation, eateries, activities, and rafting to see the 
natural scenery in the Sirindhorn Dam Reservoir.

In the winter, the weather is nice, and there is also a Dome Noi market 
in the dam area where various communities sell products, such as 
Jaewbong, fermented sh, Sew sh with herbs, cured bananas, and local 
clothing for us to shop before we go home.

This winter, there is still time for you to arrange an excursion to Southern 
Isan amid the nice cool breeze and to get caught by it so much so that 
you won’t want to leave. 

ENERGY TECHNOLOGY TRENDS : 
THAILAND’S FIRST HYBRID 
FLOATING SOLAR POWER SYSTEM

The Sirindhorn Dam is highly important in the development of the 
country and the livelihood of the people of Isan.

In the near future, it will become a source of new renewable energy 
by integrating solar and hydropower in a hybrid system.

That means the synergy of Sirindhorn hydropower plant and the 
oating solar farm installed over the dam’s reservoir - Thailand’s rst 
large-scale hybrid generation scheme.

The project calls for the Electricity Generating Authority of Thailand 
(EGAT) to install solar cell panels on the buoys in the water rather than 
on the ground.

The solar panels and buoys are made from eco-friendly materials, 
and the system reduces greenhouse gas emissions (co2) and does not 
affect the way of life of the community.

The solar cells generate electricity during the day, while the 
hydropower plant generates electricity at night or at the time when light 
intensity is insufcient to supplement the lessened solar power output.

The oating solar farm covers a total surface area of 450 rai and is 
capable of producing 45 megawatts of electricity to supplement the 
36-MW hydropower generation of Sirindhorn Dam to help strengthen 
the energy security to meet the growing power demand.

Furthermore, EGAT is to turn this hybrid power project as a new 
landmark in tourism by building a natural walkway of more than 415 
meters along the Sirindhorn Dam Reservoir’s edge.

The circular path allows people to sightsee the surrounding nature 
of the hybrid oating solar cell project.

There is a building that provides information about renewable 
energy and background of the project before visiting the site.

The new power plant is therefore a learning center for the hybrid 
renewable energy as well.  
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แวะสิรินธร ครบเครื่องเรื่อง ชอป แชะ ชิล
ชวงทายของทรปิ เราวกกลับมาเทีย่วในอาํเภอสิรนิธร อาํเภอ

รอยตอระหวางไทย - ลาวท่ีมีดานพรมแดนชองเม็กใหสาย
ชอปปงไดละลายทรัพย แลวไปแวะหยอนใจเรียกความสดชื่นที่
นํ้าตกตาดโตน และก็ไมผิดหวังเพราะถึงจะเปนนํ้าตกขนาดเล็ก
แตมีนํ้าตลอดป บรรยากาศรอบ ๆ รมรื่นเย็นสบาย เห็นคนใน
พื้นที่มาพักผอนเลนนํ้ากันเยอะเชียว

จุดเช็กอินตอมาขึ้นช่ือวาสวยงามอลังการสุด ๆ นั่นคือ 
วัดเรืองแสง หรือวัดสิรินธรวราราม (ภูพราว) ที่เราตั้งใจมาถึง
ตั้งแตบายเพื่อถายรูปวิวและมุมสวย ๆ ของวัดกันกอน แลวอยู
ยาวยันคํ่าเพื่อรอชมประติมากรรมตนกัลปพฤกษเรืองแสงบน
ผนังหลังโบสถ ตลอดจนลวดลายบนพ้ืนที่คอย ๆ  เปลงแสงสวาง
ทามกลางหมูดาว

อําเภอนี้ยังเปนที่ตั้งของเขื่อนปากมูลและเขื่อนสิรินธร 
แตนกัทองเท่ียวสวนใหญมกัแวะพักทีเ่ขือ่นสิรนิธร เราเองก็เชนกนั
เพราะที่นี่พรอมสรรพทั้งเรื่องที่พัก ที่กิน มีกิจกรรมลองแพชมวิว
ธรรมชาติในอางเก็บนํา้เข่ือนสิรนิธร หนาหนาวแบบน้ีอากาศด๊ีดี 
แลวยังมีตลาดโดมนอยในบริเวณเขื่อนที่ชุมชนตาง ๆ นําสินคา
มาจาํหนาย เชน แจวบอง ปลาสม ปลาซวิแกวสมนุไพร กลวยฉาบ 
และเสื้อผาพื้นเมืองใหเราชอปปงกอนกลับบานดวย

หนาวน้ียังมีเวลา...รีบจัดทริปมาเท่ียวอีสานใตในสายลม
หนาว แลวจะติดลม (หนาว) ติดใจจนไมอยากกลับนาา... 

สองเทรนดเทคโนโลยีสุดวาว กับโซลารเซลล
ลอยน้ําแบบไฮบริดแหงแรกของไทย

เขื่อนสิรินธรมีความสําคัญย่ิงในการพัฒนาประเทศและ
ความเปนอยูของประชาชนในภาคอีสาน ซึ่งในอนาคตอันใกลยัง
กลายเปนแหลงพัฒนาพลังงานหมุนเวียนรูปแบบใหม ดวยการ
ผสมผสานการผลิตไฟฟาระหวางพลังงานแสงอาทิตยกับพลังนํ้า 
นั่นคือ โครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยทุนลอยนํ้า รวมกับ
โรงไฟฟาพลังนํา้เข่ือนสรินิธรหรือ ‘โซลารเซลลลอยนํา้แบบไฮบรดิ’ 
ขนาดใหญแหงแรกของไทย

ในการผลิตไฟฟาจากพลังงานสะอาดน้ี การไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทย (กฟผ.) จะนําแผงโซลาเซลลมาติดตั้งบนทุน
ลอยน้ําเพ่ือผลิตกระแสไฟฟาแทนการต้ังบนพ้ืนดิน โดยไดเลือก
วัสดุของแผงโซลารเซลลและทุนลอยนํ้าที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 
(Eco-Friendly) ชวยลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจก (co2) และ
ไมสงผลกระทบตอวิถีชีวิตชุมชน โดยโซลารเซลลจะผลิตไฟฟา
ในชวงกลางวัน และพลังงานน้ําผลิตไฟฟาในเวลากลางคืนหรือ
เสริมในชวงที่ความเขมแสงไมเพียงพอ ใชพื้นท่ีติดต้ังแผง
โซลารเซลลทั้งหมด 450 ไร ผลิตพลังงานไฟฟาไดวันละ 45 
เมกะวัตต เพ่ือเสริมการผลิตไฟฟาจากพลังงานน้ําของเข่ือนสรินิธร
ที่ผลิตไดวันละ 36 เมกะวัตต ชวยเสริมความมั่นคงทางพลังงาน
ที่มีความตองใชเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ

นอกจากน้ี กฟผ. มีความต้ังใจจะเปดใหโครงการโรงไฟฟา
ไฮบรดินีเ้ปนแลนดมารกใหมดานการทองเทีย่ว ดวยการสรางเสนทาง
เดินชมธรรมชาติ (Natural Walkway) ความยาวกวา 415 เมตร 
ริมอางเก็บนํ้าเขื่อนสิรินธร เปนเสนทางวงกลมสามารถเดินชม
ธรรมชาติโดยรอบของโครงการโซลารเซลลลอยนํ้าแบบไฮบริดได 
มีอาคารจัดแสดงความรูดานพลังงานหมุนเวียนที่ชวยปูพื้นขอมูล
กอนเขาชมโครงการอยางใกลชิด โรงไฟฟาใหมแหงนีจ้ึงเปนแหลง
เรยีนรูและศกึษาดูงานดานพลังงานหมนุเวยีนแบบไฮบรดิไดดวย 

STOP BY SIRINDHORN FOR SHOPPING, 
PICTURES, AND CHILLING OUT

At the end of our journey, we returned to the Sirindhorn District which 
sits on the borders between Thailand and Laos.

The Chong Mek border checkpoint is a good place for shopping, from 
there you can go for a refreshing dip in the Tat Ton Waterfall which, although 
being small in size, has water owing all year round, and the surrounding 
area is shady and cool. A lot of local people were enjoying themselves in 
the water during our visit.

The next check-in point is reputed to be extremely beautiful - Rueng 
Saeng Temple or Sirindhorn Wararam Temple (Phu Prao) - and we were 
scheduled to arrive in the afternoon to take pictures of the beautiful views 
of the temple rst. We then were to stay until the evening to see the 
Kalapapruek tree sculpture glowing on the wall behind the chapel, of 
whice the shadow gradually shined like the stars in the sky.

This district is also home to the Pak Mun Dam and the Sirindhorn Dam.
But most tourists often stop at Sirindhorn Dam like us because it is 

complete with accommodation, eateries, activities, and rafting to see the 
natural scenery in the Sirindhorn Dam Reservoir.

In the winter, the weather is nice, and there is also a Dome Noi market 
in the dam area where various communities sell products, such as 
Jaewbong, fermented sh, Sew sh with herbs, cured bananas, and local 
clothing for us to shop before we go home.

This winter, there is still time for you to arrange an excursion to Southern 
Isan amid the nice cool breeze and to get caught by it so much so that 
you won’t want to leave. 

ENERGY TECHNOLOGY TRENDS : 
THAILAND’S FIRST HYBRID 
FLOATING SOLAR POWER SYSTEM

The Sirindhorn Dam is highly important in the development of the 
country and the livelihood of the people of Isan.

In the near future, it will become a source of new renewable energy 
by integrating solar and hydropower in a hybrid system.

That means the synergy of Sirindhorn hydropower plant and the 
oating solar farm installed over the dam’s reservoir - Thailand’s rst 
large-scale hybrid generation scheme.

The project calls for the Electricity Generating Authority of Thailand 
(EGAT) to install solar cell panels on the buoys in the water rather than 
on the ground.

The solar panels and buoys are made from eco-friendly materials, 
and the system reduces greenhouse gas emissions (co2) and does not 
affect the way of life of the community.

The solar cells generate electricity during the day, while the 
hydropower plant generates electricity at night or at the time when light 
intensity is insufcient to supplement the lessened solar power output.

The oating solar farm covers a total surface area of 450 rai and is 
capable of producing 45 megawatts of electricity to supplement the 
36-MW hydropower generation of Sirindhorn Dam to help strengthen 
the energy security to meet the growing power demand.

Furthermore, EGAT is to turn this hybrid power project as a new 
landmark in tourism by building a natural walkway of more than 415 
meters along the Sirindhorn Dam Reservoir’s edge.

The circular path allows people to sightsee the surrounding nature 
of the hybrid oating solar cell project.

There is a building that provides information about renewable 
energy and background of the project before visiting the site.

The new power plant is therefore a learning center for the hybrid 
renewable energy as well.  
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