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สวัสดีปใหมป 2564 กาวสูปวัว ทามกลางความทาทายมากมายทั้งการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน
ตลอดเวลา และการเผชิญกับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 ที่ยังคงเปนไปอยางตอเนื่องทั่วโลกรวมถึง
ประเทศไทยตางมีความหวังวาวัคซีนโควิด-19 ที่ผลิตขึ้นจะสามารถยุติสถานการณจากเชื้อรายนี้ได 
อยางไรก็ตามการเผชิญกับการเปล่ียนแปลงจากสถานการณนี้ทําใหเราตองปรับตัวจนเกิดความปกติ

ในรูปแบบใหม หรือการใชชีวิตแบบ New Normal ที่กลายเปนเรื่องคุนชินกันไปแลว เชนเดียวกับ
ธุรกิจตาง ๆ ที่ปรับตัวตามเชนกัน ดังนั้นในยุคนี้การมีวิธีคิดที่ยืดหยุน ปรับเปล่ียนไดตามสถานการณ 
และมองประโยชนใหไดในภาพรวม นาจะเปนกลยทุธทีเ่อาชนะหรอืทาํใหพวกเราสามารถอยูรอดไดไมวา
จะตองเจอกับการเปลี่ยนแปลงอะไรก็ตามที่รออยูเบ้ืองหนา 

Entering 2021, the Year of the Ox, we nd ourselves constantly surrounded by new challenges 
and changes. As we continue to face the effects of Covid-19, countries across the globe – including 
Thailand — are hopeful that the completed vaccines will be able to bring an end to the pandemic. 

However, these turbulent times have pushed us to adapt to a new way of life — in other words, 
the ‘New Normal’ — which we have gradually grown accustomed to. The same has happened to various 
businesses and their respective industries. 

In these unpredictable times, exibility, and the ability to adapt while viewing things from a wider 
perspective, may be the key strategy to help us overcome the obstacles we face. Through this mind set, 
we may be able to survive, regardless of what challenges lie ahead. 

EDITOR’S  NOTE

Happy New Year 

2021!
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ARMY PARTNERS WITH EGAT ON 
CLEAN ENERGY DEVELOPMENT

Army Commander Narongphan Chittkaewthae and Mr. Boonyanit 
Wongrukmit, Governor of Electricity Generating Authority of Thailand 
(EGAT), signed a memorandum of understanding (MOU) to study the 
feasibility of alternative power generation development.

In a signing ceremony held on 28 January at the Royal Thai Army 
Radio and Television Channel 5 in Bangkok, the two sides undertook 
to initially look into the viability of solar energy development in 
potential locations under responsibility of the Royal Thai Army across 
over 4.5 million rai of land around the country. 

The accord reects the two organisations’ recognition of the 
importance of renewable energy and their commo n objective to 
develop clean power. They believe this will benet people in Thailand 
by lowering energy tariffs. It will also reduce the expense of importing 
energy and natural gas. Moreover, the investment will stimulate 
economic activity that has been depressed by the recession caused 
by the Covid-19 pandemic. That includes creating jobs. It also includes 
helping Thai farmers sell their agricultural produce through barter 
trade arrangements with countries that sell photovoltaic technology.

Commencing feasibility studies for developing alternative energy 
under the MOU marks an important step forward for efforts to reform 
Thailand’s power sector and strengthen energy security and 
sustainability.

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 พลเอก ณรงคพันธ จิตตแกวแท 
ผูบัญชาการทหารบก และนายบุญญนิตย วงศรักมิตร ผูวาการการไฟฟา
ฝายผลติแหงประเทศไทย (กฟผ.) รวมลงนามบันทกึขอตกลงความรวมมอื
การศกึษาความเปนไปไดในการพฒันาโรงไฟฟาพลังงานทางเลือก โดยจะ
เปนการศึกษาความเปนไปไดเบ้ืองตนในก ารผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย 
ซึ่งเปนพลังงานสะอาดบนพื้นที่ที่มีศักยภาพเหมาะสมในการดูแลของ
กองทัพบกในภูมิภาคตาง ๆ ของประเทศ รวมกวา 4.5 ลานไร  ณ สถานี
วิทยุโทรทัศนกองทัพบกชอง 5 กรุงเทพฯ

กองทัพบก และ กฟผ. เล็งเห็นถึงความสําคัญของการใชพลังงาน
หมุนเวียน จึงทําใหเกิดความรวมมือกัน เพ่ือแสวงหาและพัฒนาดาน
พลังงานของประเทศ โดยมีเปาหมายใหประเทศไทยและประชาชนไดรับ
ประโยชนในเร่ืองของการใชไฟฟาจากพลังงานสะอาด อัตราคาไฟฟาลดลง 
ลดการขาดดุลจากการซื้อไฟฟาและนําเขากาซจากตางประเทศ เปนการ
ระดมทุนเพ่ือกระตุนเศรษฐกิจในสภาวะเศรษฐกิจถดถอย สรางงานสราง
อาชีพใหประชาชน ตลอดจนเปนการชวยเกษตรกรไทยในการจําหนาย
สินคาทางการเกษตรแบบแลกเปล่ียน (Barter Trade) กับประเทศท่ี
จําหนายเทคโนโลยีโซลารเซลล ดังน้ันการศึกษาความเปนไปไดในการ
พัฒนาโรงงานไฟฟาพลังงานทางเลือกในความรวมมือครั้งน้ี นับเปนกาว
สําคัญที่จะชวยปฏิรูปในเรื่องพลังงานไฟฟา และสรางความมั่นคงดาน
พลังงานของประเทศไทยไดอยางยั่งยืน

กองทัพบก ประกาศความร่วมมือกับ กฟผ. 
พัฒนาพลังงานสะอาด

OPEN  HOUSE
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EGAT ACCELERATES 
DEVELOPMENT OF 
THE WORLD’S 
LARGEST 
FLOATING SOLAR 
HYBRID FARM

In a hybrid tie-in with Sirindhorn Dam’s 
hydroelectric power plant in Ubon 
Ratchathani Province, the Electricity 
Generating Authority of Thailand (EGAT) 
has expedited development of a oating 
solar farm.

Construction of the 45-MW facility had 
achieved 82.04% overall progress at the 
time of reporting, and is expected to come 
online commercially as planned in June 
2021. It will become world’s largest hydro-
oating solar hybrid scheme by capacity. 
The similar developments will be carried 
out, with a combined installed capacity of 
2,725 MW, at other EGAT dams under the 
Power Development Plan 2018-2037 
(PDP2018).

The solar-hydro hybrid system reduces 
restrictions on renewable energy generation 
due to weather conditions.

Key to the so-called ‘synergetic 
operation’ is an Energy Management 
System (EMS) that efciently manages 
electricity generation from the two sources. 
As it becomes more widely used, the system 
will strengthen Thailand’s electric power 
security overall.

Meanwhile, EGAT is collaborating with 
Ubon Ratchathani Province to turn the 
project into a tourist attraction and 
renewable energy learning center. A natural 
walkway will be created to enable people 
to appreciate the beautiful scenery, thereby 
activating tourism to the province and 
generating income for communities.

การไฟฟาฝายผลติแหงประเทศไทย (กฟผ.) 
เรงเดินหนากอสรางโครงการโรงไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตยทุนลอยนํ้ารวมกับโรงไฟฟาพลังน้ํา
เขื่อนสิรินธร หรือโครงการโซลารเซลลลอยนํ้า
ไฮบริดเข่ือนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ขนาด
กําลังผลิต 45 เมกะวัตต กอนดําเนินการตอใน
เขื่อนอื่น ๆ  ของ กฟผ. ใหครบ 2,725 เมกะวัตต 
อยางตอเนื่อง ตามแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟา
ของประเทศไทย พ.ศ. 2561-2580 (PDP2018) 
ขณะนี้ โครงการฯ มีความคืบหนาภาพรวมอยูที่ 
รอยละ 82.04 คาดวาจะแลวเสร็จสามารถจาย
ไฟฟาเชิงพาณิชยตามแผนไดในเดือนมิถุนายน 
2564 ถือเปนโครงการโซลารเซลลลอยนํ้าแบบ
ไฮบริดขนาดใหญที่สุดในโลก ที่ไดนําพลังงาน
หมุนเวียนสองประเภทจาก “พลังงานแสงอาทิตย” 
และ “พลงันํ้า” มาผลติไฟฟาแบบผสมผสาน หรอื

เรียกวา ระบบไฮบริด เพ่ือลดขอจํากัดของการ
ผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนที่การผลิต
ไฟฟาจะขึน้อยูกบัสภาพอากาศ โดยพัฒนาระบบ
ควบคุมและบริหารจัดการพลังงาน (Energy 
Management System : EMS) เพ่ือบริหาร
จัดการการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน
ทั้งสองชนิดไดอยางมีประสิทธิภาพ และเสริม
ความมั่นคงทางพลังงานไฟฟาของประเทศ

นอกจาก น้ี กฟผ .  ยังร วมกับจังห วัด
อุบลราชธานี พัฒนาโครงการน้ีใหเปนแหลง
ทองเท่ียวและแหลงเรียนรูดานพลังงานหมุนเวียน
ท่ีสําคัญของจังหวัด โดยกอสรางเสนทางเดิน
ชมธรรมชาติ เพ่ือใหประชาชนไดเดินชมความ
สวยงามของทิวทัศนไดอยางใกลชิด ซ่ึงคาดวาจะ
ชวยเสริมใหธุรกิจทองเท่ียวของจังหวัดกลับมา
คึกคัก ชวยสรางรายไดใหกับชุมชนอีกทางหน่ึงดวย

เร่งสปีด “โซลาร์เซลล์ลอยน้ําไฮบริด
เข่ือนสิรินธร” ขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก
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EGAT TECHNICIAN 
VOLUNTEERS 
TO RESTORE 
ELECTRICITY TO 
FLOOD-HIT 
SOUTHERN HOMES

The Electricity Generating Authority of 
Thailand (EGAT) formed an integral 
component in volunteer activities to restore 
household electrical systems of ood-hit 
dwellings in the southern Yala Province.

Led by Yala Deputy Governor Mrs. 
Fatimoh Sadiyamu, joined by Yala Technical 
College and the Provincial Electricity 
Authority (PEA), teams of volunteer 
electrical technicians were despatched to 
ood-hit areas in Bannang Sareng Sub-
district, Thasaap Sub-district, Bang Lang 
Dam, Bacho District, and Ban Nang Sata 
District. In all, electrical systems in nearly 
100 homes were restored.

To ensure speedy and efcient 
restoration, several teams tackled the tasks 
simultaneously. They remained in the 
affected areas and provided continual 
assistance to local residents until life 
returned to normal.

Efforts to counter the impacts from  the 
oods also saw the National Water 
Administration Division (NSO) join forces 
with EGAT to provide 2,100 relief bags and 
5,200 bottles of drinking water to affected 
people in Yala, Narathiwat and Pattani 
provinces.

การไฟฟาฝายผลติแหงประเทศไทย (กฟผ.) 
รวมเปนหนึ่งใน “กิจกรรมจิตอาสาฟนฟูระบบ
ไฟฟาในครัวเรือนใหแกผูประสบอุทกภัยใน
จังหวัดยะลา” ซึ่งนําโดยนางพาตีเมาะ สะดียามู 
รองผูวาราชการจงัหวัดยะลา พรอมดวยวิทยาลยั
เทคนิคยะลา และ การไฟฟาสวนภูมิภาค (PEA) 
ไดรวมมอืกนัสงทมีชางจติอาสา ลงพืน้ทีซ่อมแซม
อุปกรณไฟฟาตามบานเรือนประชาชนที่ประสบ
อุทกภัยในพื้นที่ ต.บันนังสาเรง ต.ทาสาป เขื่อน
บางลาง อ.บาเจาะ และ อ.บันนังสตา ของ 
จ.ยะลา เสรจ็สิน้ไปแลวเกือบ 100 ครวัเรอืน เพ่ือ
ใหประชาชนกลบัมาใชชวีติในบานเรอืนภายหลงั
นํ้าลดตามปกติไดอยางปลอดภัย

ทัง้นีก้ารทํางานของชางจติอาสาดังกลาวจะ
แบงออกเปนหลายทีม เพื่อใหการซอมแซม
อุปกรณไฟฟา เปนไปอยางรวดเร็ วและมี
ประสทิธภิาพ โดยทมีชางจติอาสาจะยงัคงอยูใน
พืน้ที ่เพือ่ดแูลใหความชวยเหลอืประชาชนอยาง
ตอเนื่อง ไปจนกวาการดําเนินชีวิตจะคืนสูภาวะ
ปกติ นอกจากน้ันชวงเหตุการณน้ําทวมท่ีผานมา 
กองอํานวยการนํ้าแหงชาติ (กอนช.) ไดรวม
กับ กฟผ. ลงพ้ืนที่สงมอบถุงยังชีพ จํานวน 
2,100 ถุง และนํ้าดื่ม จํานวน 5,200 ขวด เพื่อ
ใหความชวยเหลือประชาชนในพ้ืนที่ จ.ยะลา 
จ.นราธิวาส และ จ.ปตตานี ที่ประสบอุทกภัย
อยางเต็มที่

นายช่างจิตอาสา กฟผ. ลงซ่อมอุปกรณ์
ไฟฟ้าบ้านเรือนผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

OPEN  HOUSE
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EGAT CONTRIBUTES 
POSITIVE-NEGATIVE PRESSURE 
CABINETS TO SUPPORT 
COVID-19 TRACING AND OTHER 
ANTI-VIRUS MEASURES

The Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) continues 
to do as much as it can to help stop the spread of the novel coronavirus. 

In the latest development, Mr. Satit Pituthecha, Deputy Minister 
of Public Health, presided over the reception of Covid-19 specimen 
collecting cabinets and protective gear donated by EGAT, represented 
by the Governor, Mr. Boonyanit Wongrukmit.

The presentation ceremony, which took place on January 27 at 
EGAT Headquarters, saw EGAT donate a total of 53 specimen 
collecting cabinets, 42 of which are of positive pressure type and 11 
of negative pressure type. 

In all, 200 specimen collecting cabinets are being produced by 
EGAT to donate to 150 hospitals in high-risk areas, including Samut 

ดร.สาธิต ปตุเตชะ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงสาธารณสุข (รมช.
สธ.) เปนประธานในการรับมอบอุปกรณชวยเหลือบุคลากรทางการแพทย
สูภัย COVID–19 เพ่ือนําไปมอบใหบุคลากรทางการแพทยในพื้นที่เสี่ยงสูง
อาทิ สมุทรสาคร สมุทรปราการ สมุทรสงคราม ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา
และโรงพยาบาลอื่น ๆ รวม 150 แหง จากนายบุญญนิตย วงศรักมิตร 
ผูวาการการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) เมื่อวันที่ 27 
มกราคม 2564 ณ บรเิวณดานหนาอาคาร 50 ป กฟผ. สํานกังานใหญ  โดย
ไดสงมอบรวมทั้งส้ิน 53 ตู ซึ่งผลิตโดยทีมบุคลากรของ กฟผ. แบงเปน
ตูเก็บส่ิงสงตรวจความดันบวกจํานวน 42 ตู ตูเก็บส่ิงสงตรวจความดันลบ
จํานวน 11 ตู และจะดําเนินการผลิตจนครบ 200 ตู เพ่ือสงมอบใหกับ
โรงพยาบาลที่มีความตองการตอไป 

นอกจากนี้ กฟผ. ยังมอบอุปกรณปองกัน COVID-19 อื่น ๆ อาทิ 
ชุด PPE จํานวน 50,000 ชุด หนากากอนามัยชนิด KN95 จํานวน 
80,000 ช้ิน หนากากอนามัย 250,000 ช้ิน ถุงมือทางการแพทย 250,000 คู
หมวกคลุมผม 100,000 ชิ้น เสากดเจลอนามัยแบบเทาเหยียบ 570 อัน 
และนํ้าดื่ม 240,000 ขวด พรอมเรงผลิตเจลอนามัย “นํ้าใจ” กฟผ. สงมอบ
ใหกับโรงพยาบาลและประชาชนแลวกวา 40,000 ลิตร รวมถึงแอลกอฮอล
ลางมือในรูปแบบสเปรยบรรจุขวดขนาดเล็ก เพ่ือนําไปใชในการทําความ
สะอาดปองกันตนเองจาก COVID-19 อีกทางหนึ่งดวย 

กฟผ. หนุนสาธารณสุข
ตรวจเชิงรุกมอบตู้ความดันบวกและลบ

Sakhon, Samut Prakan, Samut Songkhram, Rayong, Chon Buri, 
Chachoengsao and elsewhere.

EGAT has also provided other coronavirus protective equipment to 
hospitals, including 50,000 PPE sets, 80,000 KN95 masks, 250,000 
surgical masks, 250,000 pairs of medical gloves, 100,000 hair caps, 570 
foot-operated disinfectant gel dispenser stands, and 240,000 bottles 
of drinking water.

Moreover, EGAT has accelerated its production of ‘EGAT’s Friendly 
Sanitizer Gel’, over 40,000 litres of which have already been handed 
over to hospitals and the public.

Last but  not least, EGAT has distributed disinfectant in small aerosol 
bottles to help guard against Covid-19. 
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Sakhon, Samut Prakan, Samut Songkhram, Rayong, Chon Buri, 
Chachoengsao and elsewhere.

EGAT has also provided other coronavirus protective equipment to 
hospitals, including 50,000 PPE sets, 80,000 KN95 masks, 250,000 
surgical masks, 250,000 pairs of medical gloves, 100,000 hair caps, 570 
foot-operated disinfectant gel dispenser stands, and 240,000 bottles 
of drinking water.

Moreover, EGAT has accelerated its production of ‘EGAT’s Friendly 
Sanitizer Gel’, over 40,000 litres of which have already been handed 
over to hospitals and the public.

Last but  not least, EGAT has distributed disinfectant in small aerosol 
bottles to help guard against Covid-19. 
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INTERVIEW WITH EGAT’S 15TH GOVERNOR

BOONYANIT WONGRUKMIT 
VOWS TO RAISE THE BAR WITH ‘EGAT FOR ALL’ 

The Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) has undergone another changing 
of the guard as Mr. Boonyanit Wongrukmit, a veteran of over 34 years’ work experience 
at the Thai state power utility and subsidiaries, has taken the helm as its 15th governor.  
Mr. Boonyanit officially took over EGAT’s top position on December 4, 2020 with a  
two-year-and-nine-month term, succeeding Mr. Viboon Rerksirathai who retired from 
the post.

เรื่อง  ปรางค์วลัย เหมะพรรณ์     story  Prangvalai Heamaphan

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เข้าสู่การเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่ง 
เม่ือนายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร หนึ่งในผู้บริหารคนส�าคัญซึ่งท�างานอยู่ในรั้ว  
กฟผ. มายาวนานกว่า 34 ปี  มีประสบการณ์การท�างานในหลายบทบาทจากการ
ด�ารงต�าแหน่งส�าคัญ ๆ ใน กฟผ. และบริษัทในกลุ่ม กฟผ. นั้น ได้ก้าวเข้ารับ
ต�าแหน่งผู้ว่าการ กฟผ. คนที่ 15 อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 
ต่อจากนายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ด้วยวาระการด�ารงต�าแหน่ง 2 ปี 9 เดือน 

“สิงห์” 
บุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร 

ผู้ว่าการ กฟผ. คนที่ 15
เดินหน้า EGAT for ALL พร้อมขับเคลื่อนอย่างมืออาชีพ

ด้านพลังงานไฟฟ้าของประเทศ
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นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร หรือ “สิงห์” ได้เปิดวิสัยทัศน ์
เดินหน้าองค์การ ด้วยแนวคิด “EGAT for ALL” ภายใต้หลัก 
การบริหารงานแบบ “ยืดหยุ่น ทันการณ์ ประสานประโยชน์”  
โดยวางกลยุทธ์ในการพัฒนาและขับเคลื่อน กฟผ. ด้วยการ 
มุ่งสร้างความเข้มแข็งจากภายในก่อนออกสู่ภายนอก เพ่ือวาง
รากฐานองค์การให้สามารถเติบโตในระยะยาวได้อย่างยั่งยืน  
และพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของ
อุตสาหกรรมพลังงาน

นายบุญญนติย์ กล่าวว่า สถานการณ์ในตอนนีเ้ปลีย่นแปลงไป  
สิ่งที่ กฟผ. เชี่ยวชาญและด�าเนินงานมาตลอด 50 ปี เกี่ยวข้อง
กับโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ทีใ่ช้ก๊าซธรรมชาตแิละถ่านหินเป็นเช้ือเพลงิ  
แต่ปัจจบัุนเทรนด์โลกมกีารใช้เช้ือเพลงิเหล่านัน้ลดลง และเปล่ียน

มาเป็นพลังงานหมุนเวียน อีกท้ังยังต้องการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก 
ซึ่งนับเป็นเรื่องท้าทายและค่อนข้างยาก ดังนั้น ส่ิงที่จะต้องท�า
อย่างแรกคอื การรกัษาภารกิจหลกัด้านการผลติไฟฟ้าของ กฟผ. 
ให้ดีที่สุดก่อน โดยต้องท�าให้มีต้นทุนต�่า เดินเครื่องผลิตไฟฟ้า
อย่างมปีระสิทธภิาพสูงสุด เพ่ือให้มรีาคาทีเ่หมาะสมและแข่งขันได้  
อีกทั้งต้องไม่ลืมดูแลสังคม ชุมชน ซึ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ
ทัง้หมดนีเ้ป็นของทกุคนในองค์การทีจ่ะต้องช่วยกัน หรอื “EGAT 
for ALL” ซึ่งหมายถึง กฟผ. เป็นของทุกคน และท�าเพื่อทุกคน 
เพราะนอกจากภารกิจการผลิตและส่งไฟฟ้าเพ่ือรักษาความ
มั่นคงในระบบไฟฟ้าของประเทศแล้ว การด�าเนินงานของ กฟผ. 
ยังต้องตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีความหลาก
หลายในยุคดิสรัปชัน (Disruption) ที่ก�าลังเผชิญอยู่นี้ด้วย

“รู้เขา รู้เรา” กลยุทธ์ปรับขบวนทัพ 
สร้างความเข้มแข็งจากภายใน 

กฟผ. มีภารกิจในการสร้างความมั่นคงระบบไฟฟ้าให้กับ
ประเทศมาโดยตลอด แต่ส่ิงทีค่นอืน่มอง กฟผ. คอืภาพลกัษณ์ไม่
เด่นชัด เข้าถึงยาก รวมไปถึงยงัตดิภาพจ�าในเรือ่งผูส้ร้างผลกระทบ 
ให้ชุมชน ซึ่งจะต้องรับฟังและแก้ไขมุมมองเหล่านี้ นอกจากนั้น 
ยังต้องย้อนกลับมาดูสถานการณ์ภายในองค์การว่า บุคลากรที่ 
กฟผ. มีอยู่ จะสามารถสนับสนุนการขับเคลื่อนองค์การได้มาก
น้อยเพียงใด ดังนั้น นอกเหนือจากการพัฒนาคนและระบบงาน
ให้มีประสิทธิภาพแล้ว จึงต้องส่งเสริมให้พนักงานเกิดความ 
เช่ือมั่นและความผูกพันต่อองค์การด้วย โดยมีความตั้งใจที่จะ
สร้างบรรยากาศการท�างานเป็นแบบพ่ีน้อง สร้างความผกูพันกับ
บุคลากร และมีการส่ือสารกันอย่างเข้าถึงและเข้าใจ เพ่ือสร้าง
ความสุขในการท�างานให้เกิดข้ึน โดยมองว่าเป็นปัจจัยหลักสู่
ความส�าเรจ็ทีช่่วยผลกัดันการด�าเนนิธรุกิจให้บรรลเุป้าหมายตาม
วิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์การได้ 

สื่อสารระหว่างกันมากขึ้น 
สร้างบรรยากาศของความผูกพัน 
มีการเรียกชื่อกันอย่างพี่น้อง 
คิดว่าน่าจะท�าให้คนในองค์การ
ใกล้กันมากขึ้น

“Communicate more with each other, 
create an atmosphere of engagement, 
address each other as members of  
a family. This will bring people in the 
organisation closer together.”
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‘KNOW THE ENEMY AND KNOW 
YOURSELF’ – A STRATEGY  
TO BUILD STRENGTH FROM 
INSIDE OUT

“EGAT’s mission has always been to ensure power security for 
the country. Unfortunately, for some people, that prospect has 
seemed vague, out of reach even. Yet that image is really a 
misconception of the way EGAT actually impacts communities.” 

“To rectify this, we need to get their attention. But we must also 
revisit situations within the organisation and see whether existing 
EGAT personnel are capable of supporting the organisation’s 
progress forward.”

“So aside from developing efficient people and work systems, 
employees must be encouraged to build confidence and commitment 
to the organisation.”

“The intention is to create a community work environment, build 
employee engagement, and ensure seamless communication so as 
to maintain a happy workplace.”

“I consider these to be the key success factors that will drive 
our operations to achieve the goals set forth according to the vision 
and mission of EGAT.”

Mr. Boonyanit Wongrykmit, aka 'Singha' (lion in Thai), has revealed 
his vision to propel the organisation to the next level with an 'EGAT for 
ALL' concept implemented with 'flexible, timely, and synergistic' 
management principles.

“EGAT for ALL calls for the drawing up of new strategies to develop 
and drive the organisation,” he says. “It boils down to striving to strengthen 
from the inside before going outside. This will lay the foundations of the 
organisation for sustainable long-term growth and prepare us for the 
rapid transformations that are redefining the energy industry.”

Mr. Boonyanit explained that the energy environment has already 
changed significantly. 

“What EGAT has been doing over the past 50 years has been related 
to large power plants using natural gas and coal as fuel. But nowadays, 
the global trend is towards reducing use of conventional fuels, turning 
to renewable energy and embracing smaller power plants.”

“This landscape is quite difficult and challenging,” Mr. Boonyanit 
admitted. 

“The first requisite of EGAT is to maintain its power generation 
missions. We must continue to ensure low cost and efficient operations 
and keep the cost at suitable, competitive levels.”

“EGAT must also not forget to look after the community,” he added.
“These duties and responsibilities belong to everyone in the 

organisation – we all need to help each other implement 'EGAT for ALL'.”
“EGAT belongs to everyone and works for everyone. That is clear.”
“In this era of disruption, besides its mission to generate and transmit 

electricity and maintain the stability of the national power system, EGAT 
must meet the diverse needs of power consumers.”



EGAT MAGAZINE12

SPECIAL  STORY

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง 
เราไม่ได้มองแค่ความเสี่ยง 
แต่ต้องมองให้เห็นโอกาสด้วย 
ดังนั้น กฟผ. ต้องคิดและท�าให้เร็วขึ้น 
รวมถึงท�าสิ่งที่อยู่ในมือ 
ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

“With changes, we are not just 
looking at risks but at opportunities 
they present. EGAT must think 
and move faster,  
optimising what is at hand.”

 
“รู้ทิศทาง” รับมือกับ Disruption หลายรูปแบบ

ส�าหรับทิศทางของ กฟผ. ในอนาคตนั้น จะต้องเผชิญกับ Disruption 
ในหลากหลายรปูแบบ โดยมองว่าม ี4 Disruptions ทีส่่งผลกระทบกับ กฟผ. 
อย่างแรกคือ Energy Disruption ถือว่าเป็นสิ่งที่กระทบ กฟผ. มากที่สุด 
เพราะมีการพยากรณ์ว่าภายใน 10 ปี พลังงานทดแทน และแบตเตอรี่ จะ
ทดแทนพลงังานหลกัทีม่อียูไ่ด้ในราคาทีเ่ท่ากัน ซึง่ถ้าหากเป็นจรงิ กฟผ. จะ
เปลีย่นโฉมไปอย่างส้ินเชิง อย่างทีส่องคอื Digital Disruption เป็นเรือ่งของ
การน�า Digital มาปรบัเปลีย่นกระบวนการท�างาน อย่างทีส่ามเป็นเรือ่งของ  
Policy Disruption โดย กฟผ. ถือเป็นหน่วยงานรัฐ ซึ่งอยู่ในฐานะที่ต้อง
ปฏบัิตติามนโยบายของผูก้�ากับดูแล ย่อมได้รบัผลกระทบไปด้วย เนือ่งจาก

เราไม่สามารถผูกขาดในตลาดเสรีได้ และสุดท้าย Social Disruption ท�า
อย่างไรให้เกิดความเช่ือมัน่และได้รบัความไว้วางใจจากสังคม ดังนัน้ กฟผ.  
ต้องคดิและท�างานให้เรว็ข้ึน รวมถึงท�าส่ิงทีอ่ยูใ่นมอืให้มปีระสิทธภิาพสูงสุด
ทั้งการเพิ่มส่วนแบ่งตลาดในธุรกิจเดิม และการเติบโตในธุรกิจใหม่ 

ตั้งเป้าสู่การเป็น “ผู้ให้บริการด้านพลังงาน 
อย่างครบวงจร” 

กฟผ. ตัง้เป้าเดินหน้าสู่การเป็นผูใ้ห้บรกิารด้านพลงังานอย่างครบวงจร  
(Energy Solution Provider) ด้วยหลกัการบรหิารแบบ “ยดืหยุน่ ทนัการณ์ 
ประสานประโยชน์” ซึ่งยืดหยุ่น หมายถึงปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์  
ทนัการณ์ หมายถึง รวดเรว็ และประสานประโยชน์ หมายถึง การมองทกุคน
เป็นพันธมติร ไม่มคีูแ่ข่ง สามารถร่วมมอืกันท�างานได้หมด เพ่ือผลกัดันงาน
ที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด อาทิ การผลักดันการพัฒนาโรงไฟฟ้าตาม 
PDP 2018 ให้แล้วเสรจ็ตามก�าหนด พร้อมแสวงหาและพัฒนารปูแบบการ
ผลติไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวียนรปูแบบผสมผสาน ซึง่ตอนนีก้�าลงัเดินหน้า

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน�้าแบบไฮบริดให้ได้
ทัง้หมด โดยมทีีเ่ข่ือนสิรนิธร จงัหวัดอบุลราชธานเีป็นทีแ่รก รวมถึงต้องผลกัดัน 
โรงไฟฟ้าพลงังานหมนุเวียนของ กฟผ. เข้าสู่แผน PDP มกีารน�านวัตกรรม
และเทคโนโลยีมาช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในทุกการด�าเนินงาน ตั้งแต่การ
พัฒนาระบบผลติไฟฟ้าด้วยโรงไฟฟ้าดิจทิลั (Digital Power Plant) ท�าให้
โรงไฟฟ้ามปีระสิทธภิาพสูงข้ึน ช่วยลดต้นทนุการผลติ

กฟผ. ยงัมุง่พัฒนาโครงข่ายระบบส่งไฟฟ้าเช่ือมโยงประเทศเพ่ือนบ้าน  
(Grid Connectivity) ยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางซ้ือขายพลังงานของ
ภูมิภาค และปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าในประเทศให้มีความมั่นคงแข็งแรง  
โดยในปี 2564 จะเร่งสร้างสายส่งไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ เชื่อมโยงบริเวณ
ชายแดนไทย – กัมพูชา เพ่ือรองรบัการซือ้ขายไฟฟ้าปรมิาณ 300 เมกะวัตต์  
ภายในปี 2566 ตลอดจนการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าให้มีความทันสมัย  
(Grid Modernization) เพ่ือรองรบัความผนัผวนและไม่แน่นอนของพลงังาน
หมุนเวียนที่ก�าลังเข ้ามาในระบบ ได้แก่ การจัดตั้งศูนย์พยากรณ์ 

‘KNOWING THE DIRECTION’  
TO COPE WITH DISRUPTIONS

EGAT will face four types of disruption in the future.
The first is Energy Disruption. This will have the heaviest impact 

on EGAT. 
Indeed, it is predicted that over the next decade, renewable 

energy and battery power will replace the existing primary energy 
sources at the same price. If that projection comes true, it will 
completely change the complexion of EGAT.

The second type of disruption is Digital Disruption. This will result 
from the adoption of digital technology that will transform work 
processes.

Thirdly is Policy Disruption. As a government agency EGAT is 
bound to follow the policies set by the regulator, notably encouraging 
free markets and not allowing anyone to monopolise energy provision. 

Finally, Social Disruption is about earning society’s trust.  
This requires EGAT to both think and work proactively. It involves 

optimising what is at hand, boosting market share in existing sectors 
and thriving in new businesses.
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EGAT intends to offer fully integrated energy solutions under 
‘flexible, timely, synergistic’ principles.

Being flexible means adaptability to immediate situations while 
being timely by acting promptly.

Being synergistic means envisioning everyone as a partner, rather 
than a competitor, and being capable of working with anyone.

This also means maxing out efficiency of works in hand. Examples 
include pushing the development of power plants according to PDP 
2018 to be completed as per schedule, and pursuing hybrid power 
generation from renewable energy.

Works are underway to build hydro-floating solar hybrid project 
at EGAT dams and Sirindhorn Dam in Ubon Ratchathani Province is 
the pioneer project.

Moves are underway to incorporate EGAT’s renewable energy 
power plants into the PDP plan. This involves introducing innovations 
and technologies to raise efficiency in all areas of operation. It also 
involves digitising power plants. All in order to achieve higher efficiency 
and reduce production costs.

As part of Thailand’s aspiration to become a regional energy 
trading hub, EGAT also aims to develop grid connectivity with 
neighbouring countries.

 At the same time, EGAT is committed to strengthening Thailand’s 
power transmission system. 

To this end, construction of a 230 kV power transmission line 
linking the Thai-Cambodia border to support the purchase of 300 
megawatts of electricity by 2023, is being accelerated this year.

Grid modernisation is proceeding to deal with fluctuations and 
uncertainties around entry of renewable energy to the system.

Another related development is the establishment of the National 
Renewable Energy Forecast Center, or RE Forecast Center. Yet 
another is the establishment of the Demand Response Control Center 
which is connected to the Metropolitan Electricity Authority (MEA) 
and the Provincial Electricity Authority (PEA) systems and will serve 
as a center for overall nationwide load response management.

Meanwhile, EGAT’s power plants are being upgraded to make 
them more flexible with high availability. First to upgrade is Wang Noi 
Power Plant Block 4. In addition, Bamnet Narong and Chai Badan 
High-Voltage Substations, located in Chaiyaphum and Lopburi 
Provinces respectively, are being equipped with Battery Energy 
Storage Systems (BESSs) to solve power quality problems in areas 
where large volumes of renewable energy connect to the power 
system.

“But all this alone is not enough,” admits the new governor. “EGAT 
must also seek partners to bring about business diversity. Through 
EGAT companies we must capture more growth. We must expand our 
business to increase share in existing markets. This includes increasing 
exports of electricity, establishing LNG import trade, and building up 
our renewable energy power plant maintenance business.”

New ventures moving ahead include electric vehicles (EV), 100-kW 
DC Quick Charging, small smart EV chargers under the Wallbox brand, 
EV conversion kits, smart quick supply Batt 20C, and Renewable 
Energy Certificates (REC) trading.

AIMING TO BE A ‘TOTAL ENERGY SOLUTION PROVIDER’
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ผมมุ่งมั่นจะวางรากฐาน 
ให้ กฟผ. พร้อมต่อการ
เปลี่ยนแปลงด้วยหลักการ
บริหารแบบ “ยืดหยุ่น  
ทันการณ์ ประสานประโยชน์” 
โดยเน้นการสร้างความ 
เข้มแข็งจากภายใน  
เสริมความแข็งแกร่ง 
ด้วยพันธมิตรทางธุรกิจ 
พร้อมกับยกระดับการท�างาน 
สู่มืออาชีพด้านพลังงานไฟฟ้า
ที่โดดเด่น ตลอดจนสร้าง 
การยอมรับจากผู้มีส่วนได ้
ส่วนเสียในทุกภาคส่วน

“I am determined to lay the 
foundation for EGAT to be 
ready for the inevitable 
changes ahead. While 
adhering to ‘flexible, timely 
and synergistic’ management 
principles we will build 
strength from within.  
We will seek to be fortified  
by our business partners, 
achieve outstanding 
professionalism, and gain 
positive recognition among 
all stakeholders.”
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เชื่อมโยงการท�างานและสร้าง  
EGAT GROUP SYNERGY  
ให้แข็งแกร่ง เป็นก้าวส�าคัญสู่การ 
เป็นศูนย์กลางด้านพลังงานไฟฟ้า 
ของภูมิภาคอาเซียน

“EGAT’s GROUP SYNERGY is an important 
step towards becoming the electric 
power hub of ASEAN.”

การผลติไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวียนของประเทศ (RE Forecast Center) 
พร้อมทัง้น�าร่องศนูย์ส่ังการการด�าเนนิการตอบสนองด้านโหลด (Demand 
Response Control Center) เชื่อมต่อกับระบบของการไฟฟ้านครหลวง 
(MEA) และ การไฟฟ้าส่วนภมูภิาค (PEA) เพ่ือเป็นศนูย์กลางในการบรหิาร
จัดการตอบสนองทางด้านโหลดในภาพรวมของประเทศ การปรับปรุง 
โรงไฟฟ้าของ กฟผ. ให้มีความยืดหยุ่น (Flexible Power Plant) มีความ 
พร้อมจ่ายสูง โดยเริม่น�าร่องทีโ่รงไฟฟ้าวังน้อย ชุดที ่4 แล้ว พร้อมทัง้พัฒนา
แบตเตอรี่กักเก็บพลังงาน (Battery Energy Storage System :  
BESS) ที่สถานีไฟฟ้าแรงสูงบ�าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ และสถานีไฟฟ้า
แรงสูงชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เพ่ือแก้ปัญหาคุณภาพไฟฟ้าในพ้ืนที่ 
ที่มีพลังงานหมุนเวียนเชื่อมต่อเข้าระบบไฟฟ้าปริมาณมาก

เท่านัน้ยงัไม่เพียงพอ กฟผ. ต้องแสวงหาพันธมติรร่วมเป็นคูค้่าเพ่ือสร้าง

ความหลากหลายทางธรุกิจ ตลอดจนการสร้างการเตบิโตผ่านบรษัิทในกลุม่  
กฟผ. และเดินหน้ารุกธุรกิจเพ่ือเพ่ิมส่วนแบ่งในตลาดเดิม อาทิ การขาย
ไฟฟ้าไปต่างประเทศเพ่ิมข้ึน ธุรกิจน�าเข้า LNG ขยายธุรกิจบ�ารุงรักษา
ส�าหรบัโรงไฟฟ้าพลงังานหมนุเวียน พร้อมเตรยีมบุกในธรุกิจใหม่ อาท ิธรุกิจ
ยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ได้แก่ สถานีอัดประจุไฟฟ้า เครื่องอัดประจุไฟฟ้า 
แบบเรว็ (EGAT DC Quick Charger) ขนาด 100 กิโลวัตต์ ธรุกิจสมาร์ท 
อวีีชาร์จเจอร์ขนาดเลก็แบบครบวงจรภายใต้แบรนด์ Wallbox ชุดดัดแปลง
สภาพรถยนต์ให้กลายเป็นรถยนต์ไฟฟ้า (EV Kit) ธุรกิจแบตเตอรี่อัจฉริยะ 
(Batt 20C) ที่สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้อย่างรวดเร็ว และธุรกิจซื้อขาย
เครดิตการผลิตพลังงานหมุนเวียน (REC) 

“CSR for ALL” ดูแลสังคมและคุณภาพชีวิต 
ของคนไทยให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

การได้รบัความเช่ือมัน่และไว้วางใจจากสังคม เป็นส่ิงส�าคญัทีจ่ะท�าให้
การด�าเนนิงานต่าง ๆ  เป็นไปอย่างราบรืน่ กฟผ. จงึมุง่เน้นการน�านวัตกรรม
ต่อยอดการดูแลสังคมอย่างยัง่ยนืภายใต้แนวคดิ “CSR for ALL เตบิโตด้วย
กันอย่างยัง่ยนื” ทัง้ในมติเิศรษฐกิจ (Prosperity) จากโครงการการจดัการ
ด้านการใช้ไฟฟ้า (DSM) ตดิฉลากประหยดัไฟฟ้าเบอร์ 5 เพ่ิมประสิทธภิาพ
การใช้พลงังานในภาคอตุสาหกรรม ภาคธรุกิจ และภาคทีอ่ยูอ่าศยั ต่อยอด
สู่การพัฒนาแพลตฟอร์มการบรหิารจดัการไฟฟ้าแบบครบวงจร ส่วนในมติิ
สังคมและชุมชน (People) จากการพัฒนาชุมชนแบบยัง่ยนืด้วยโครงการ
ต่าง ๆ  อาท ิโครงการชีววิถี โครงการห้องเรยีนสีเขียว ต่อยอดสู่โคก หนอง นา  
โมเดลวิถีใหม่ตามศาสตร์พระราชา และพัฒนาสู่วิสาหกิจชุมชนผ่านการ
สนบัสนนุการท่องเทีย่วและสินค้าชุมชน ส�าหรบัมติส่ิิงแวดล้อม (Planet) จาก
โครงการปลกูป่าและการด�าเนนิมาตรการลดก๊าซเรอืนกระจก ต่อยอดสู่การ
ดูแลคุณภาพอากาศ “Breathe our Future รวมพลังเพ่ือลมหายใจแห่ง
อนาคต” ได้แก่ การปลกูป่าเพ่ิมพ้ืนทีสี่เขียว การพัฒนาแอพพลเิคชันคาดการณ์
คณุภาพอากาศ การตดิตัง้ sensor ตรวจวัดคณุภาพอากาศ และการถ่ายทอด
องค์ความรู ้สร้างความตระหนกัในการดูแลคณุภาพอากาศ เป็นต้น 

‘CSR FOR ALL’ CARES FOR 
SOCIETY AND THAI PEOPLE’S 
QUALITY OF LIFE TO GROW 
TOGETHER SUSTAINABLY

“Gaining confidence and trust from society is crucial to ensure 
smooth operation,” Mr. Boonyanit continued.

“Hence EGAT focusses on introducing innovations that add to 
its sustainable ‘CSR for ALL’ social care programme in terms of 
economy (prosperity), society and communities (people), and 
environment (planet).”

“The economic aspect is implemented through Demand Side 
Management (DSM) and the EGAT Label No. 5. These increase energy 
efficiency in industrial, business and residential sectors. It also 
catalyses development of an integrated power management platform.”

From the perspective of people, there are various sustainable 
community developments on hand. These include the Biological  
Way of Life for Sustainable Development Project, and the Green 
Classroom Project, an extension of the Khok, Nong, Na Model based 
on The King Rama IX’s Philosophy. Plus community enterprise 
development by means of tourism and community products.

Fulfilment of the environment (planet) objectives is the job of 
Breathe our Future initiatives. These involve a reforestation project, 
greenhouse gas reduction measures and other initiatives and 
innovations that enhance air quality. Areas of particular focus include 
planting forests, green innovations, air quality monitoring, knowledge 
transfer and creating awareness of the importance and key features 
of air quality through education and community engagement. 
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เรื่อง  ทิพย์สุดา ชาดี       Tipsuda Chadee

Among the major issues faced by electric vehicle (EV) users, 
charging is probably the topmost concern. There are multiple 
factors to consider; from the number of charging stations to 
specic equipment and the question of safety. Understanding 
this, the Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) 
emphasises seeking for smart EV chargers suitable for small 
homes, and the clearest evidence of this commitment is its 
exclusive collaboration with Wallbox Chargers SL. A Spanish 
start-up, Wallbox Chargers SL is well-recognised for its 
development and manufacture of electric vehicle chargers, 
notably its Smart Bi-Directional Charger, currently the most 
compact charger of its kind available. Through the partnership, 
EGAT will distribute the chargers in the Thai market, making 
Thailand the rst ASEAN country to introduce products under 
the Wallbox brand. The partnership aims to meet the needs 
of EV users looking for convenience and usability, while also 
signicantly reducing the infrastructure costs typically 
required to grow an EV-market, and further stimulating the 
use of electric vehicles in Thailand.

นําเครื่องชาร์จรถอีวีในบ้าน 

บกุตลาดไทย

EGAT – WALLBOX  
BRING HOME EV CHARGERS 
TO THAILAND

BUSINESS  FOCUS
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Wallbox นวัตกรรมที่เป็น
มากกว่าหัวชาร์จรถยนต์
ไฟฟ้า

Wallbox เปนเทคโนโลยชีารจยานยนตไฟฟา
อัจฉริยะขนาดเล็กสําหรับติดตั้งบนผนังภายใน
อาคาร ซึง่ปจจบุนัมกีารนาํเขามาในประเทศไทย
ทั้งหมด 5 รุน คือ รุน Quasar เปนอุปกรณชารจ
รถยนตไฟฟาแบบสองทิศทางที่มีขนาดเล็กที่สุด
ในโลก ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษสามารถจายไฟฟา
ยอนกลบัระหวางแบตเตอรีข่องรถยนตไฟฟากบั
ระบบไฟฟาภายในอาคารได (Vehicle to 
building : V2B) 

สวนอปุกรณ Wallbox ในรุนอืน่  ๆ  เปนระบบ
ชารจปกติแบบ AC Charger อาทิ Pulsar และ 
Pulsar Plus แมจะมีขนาดเล็ก นํ้าหนักเพียง 1 
กิโลกรัม แตสามารถรองรับการชารจไฟใหกับ
รถยนตไฟฟาขนาดใหญอยางรถบัสได สวนรุน 
Commander 2 และรุน Copper SB จะมีระบบ 
RFID สาํหรบักําหนดกลุมผูใชงานตองการ ทาํให
ภาคธุรกิจสามารถนําไปตอยอดเปนระบบให
บริการแกสมาชกิ นอกจากนีรุ้น Commander 2 
ยงัมี จอทชัสกรีนทีส่ามารถสัง่การคาตาง ๆ  ไดเลย 
ทั้งน้ี Wallbox ทุกรุน ยังสามารถเรียกดูขอมูล
การใชงานและสั่งการผานแอปพลิเคชันดวย
ระบบ Bluetooth และ Wi รวมถึงรองรับการ
ชารจไฟฟากับรถยนตไฟฟาทุกคาย

อุปกรณ Wallbox ถูกพัฒนาใหมีระบบ 
Power Sharing ทาํใหสามารถแบงจายพลงังาน
ใหกบัรถแตละคนัตามระยะเวลาในการชารจและ
ความตองการของผู ใชรถยนตไฟฟา ระบบ 
Power Boost ทีส่ามารถเพ่ิมหรอืลดกาํลงัไฟฟา
ในการชารจรถยนตไฟฟาใหเหมาะกับชวงเวลา
ตาง ๆ  ของการใชไฟฟา เพ่ือลดโอกาสในการเกดิ
คาความตองการพลงัไฟฟา (Demand Charge) 
จากปญหาการดึงไฟพรอม ๆ กันขณะชารจ 
ทําใหคาไฟฟาลดลง

นอกจากนี ้ยงัมีระบบบรหิารจดัการอจัฉรยิะ
ที่ชื่อวา myWallbox ทําใหผูใชรถยนตไฟฟา

การชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสําคัญที่สร้างความกังวล
ให้กับผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้า ทั้งจํานวนสถานีชาร์จ อุปกรณ์ชาร์จ ตลอด
จนความปลอดภัย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จึงมุ่ง
เน้นการเฟ้นหานวัตกรรมอุปกรณ์ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะขนาด
เล็กสําหรับที่อยู่อาศัย (Smart EV Charger) โดยร่วมกับ Wallbox 
Chargers SL. ซึ่งเป็นบริษัทสตาร์ทอัพของประเทศสเปนที่ประสบ
ความสําเร็จในการพัฒนาและผลิตอุปกรณ์ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าแบบ
สองทิศทาง (Smart Bi-Directional Charger) ท่ีมีขนาดเล็กท่ีสุด
ในโลกเป็นรายแรก นําเข้าอุปกรณ์ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าในบ้านสุด
อัจฉริยะภายใต้แบรนด์ Wallbox เข้ามาให้บริการในประเทศไทยเป็น
ประเทศแรกในภูมิภาคอาเซียนด้วย เพ่ือตอบโจทย์การใช้งานและ
ความสะดวกของผูใ้ช้รถยนตไ์ฟฟ้า ช่วยลดการลงทนุสร้างโครงสรา้ง
พื้นฐาน อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ต่าง ๆ ท่ีมีราคาแพง รวมถึงกระตุ้นการ
ใช้รถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยให้เพิ่มขึ้น
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สามารถสั่งการควบคุมอุปกรณชารจระยะไกล
ผานแอปพลเิคชนับนมอืถอื เก็บขอมลูการใชงาน
เวลาในการชารจ รวมถึงคาไฟฟาไดอีกดวย

ลุยสมาร์ทอีวีชาร์จเจอร์แบบ
ครบวงจร ภายใต้แบรนด์ 
Wallbox รายเดียวในไทย 

ความเชี่ยวชาญดานพลังงานไฟฟาและ
ความมุ งมั่นในการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือผู ใช
รถยนตไฟฟา (EV Solutions) ทําให กฟผ. ได
รับสิทธิ์ในการใหบริการดูแลและติดตั้งอุปกรณ
ภายใตแบรนด Wallbox เพียงรายเดียวใน
ประเทศไทยและเปนประเทศแรกในภูมิภาค
อาเซียนดวย กฟผ. จึงเดินหนาธุรกิจสมารทอีวี
ชารจเจอรแบบครบวงจรตัง้แตใหคาํปรึกษาเก่ียวกับ
ชนิดของอุปกรณชารจที่เหมาะสมกับรถยนต
ไฟฟาและพฤติกรรมการใชงาน จากนั้นทีมชาง
ของ กฟผ. ที่มีความเชี่ยวชาญดานระบบไฟฟา
จะออกแบบคาํนวณกาํลงัไฟฟา ขนาดหมอแปลง 
และดําเนินการติดตั้งอุปกรณ ตลอดจนบริการ
ดแูลหลังการขาย เพ่ือใหผูใชงานเกิดความมัน่ใจ 
อีกทั้งยังมีราคาถูกกวาทองตลาดประมาณ 
10,000 – 30,000 บาท โดยผูที่สนใจสามารถ
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได ที่ เฟซบุ ก 

Wallbox Thailand ซึ่งภายหลังจากที่ไดเปด
ตัวอยางเปนทางการในงาน Motor Expo 2020 
และไดรบักระแสตอบรบัอยางด ีทมีชางมอือาชพี
จาก กฟผ. เร่ิมใหบริการติดต้ังเครื่องชารจ
รถยนตไฟฟา “Wallbox” ที่บานของลูกคาใน
พื้นที่ตาง ๆ  แลว

การสงเสริมการใชยานยนตไฟฟาจะชวย
เพิ่มความตองการใชไฟฟาภายในประเทศ และ
สนับสนุนการใชยานยนตทีเ่ปนมติรตอสิง่แวดลอม 
ลดปญหาฝุนละอองขนาดเล็ก PM2.5 ได กฟผ. 
จึงพรอมเปนอีกหน่ึงภาคสวนในการพัฒนา
บริการและนวตักรรมดานยานยนตไฟฟาเพ่ือเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแขงขันและขับเคล่ือน
เศรษฐกิจของประเทศอยางเปนรูปธรรม 

WALLBOX: 
AN INNOVATION 
THAT GOES BEYOND 
EV CHARGING

Wallbox offers small yet smart EV 
charging devices, designed to be mounted 
on indoor walls. Currently, Thailand is 
importing ve models including Quasar 
Model, known as the smallest bi-directional 
charger in the world. A key feature in Quasar 
charger is the option of two-way energy ow, 
bi-directional, letting users charge their 
electric vehicles while also allowing power 
to be reversed from the EV battery back into 
the indoor electrical system. (Vehicle to 
Building: V2B)

Other Wallbox models include standard 
AC chargers such as Pulsar and Pulsar Plus. 
Though surprisingly small and weighing only 
one kilogramme, Pulsar charger is remarkably 
powerful and can even support electric 
vehicles as large as buses. 

The Commander 2 and Copper SB 
models, on the other hand, come equipped 
with a RFID system for user-identication, 
making them ideal for businesses looking to 
provide EV charging solutions for members. 
The Commander 2 model also features a 
touch-screen that enables on-screen 
adjustment and simplies the charging 
process for users. As with all Wallbox models, 
chargers can be connected to the Wallbox 
application via Bluetooth or WiFi, offering 

maximum control while also generating in-
depth user insights. The EV chargers also 
support charging for all electric vehicles. 

All Wallbox chargers are developed with 
a Power Sharing system that makes it 
possible to distribute energy to each electric 
vehicle according to the charging times and 
needs of EV users. Chargers come with a 
Power Boost system that measures your 
electricity usage, subsequently adjusting the 
power levels of your EV charging to suit 
different time periods. This reduces the 
likelihood of Demand Charge, resulting when 
several devices pull power for charging 
simultaneously, and also helps to reduce 
electricity charges. 

Wallbox also provides an intelligent 
management system, called MyWallbox, 
which allows electric vehicle users to 
conveniently control their EV chargers 
remotely through a mobile application. The 
app can also store useful information and 
usage data such as charging times, and even 
bill for electricity.
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DISCOVER ONE-STOP 
EV CHARGING 
SOLUTIONS WITH 
THAILAND’S SOLE 
WALLBOX 
DISTRIBUTOR

A longstanding reputation for electric 
power expertise, as well as a commitment to 
develop EV solutions, has enabled EGAT to 
become Thailand’s sole distributor of 
specialised equipment and services from 
Wallbox. It has also made Thailand the rst 
country in the ASEAN region to import 
Wallbox’s cutting-edge EV charging 
technology. 

EGAT continues to provide comprehensive, 
one-stop services for Smart EV Charging. 
The services extend from initial consultations 
into which EV chargers are most suitable, 
depending on the different types of electric 
vehicles and EV user habits. Next, EGAT’s 
specialist team of technicians design and 
calculate the required transformer 
specications and power before proceeding 
to install the equipment. To ensure users can 
condently trust in the products, EGAT also 
prioritises providing extensive after-sales 
services.

Quality and service aside, EGAT’s EV 
Charging options are offered at 10,000 – 
30,000 baht less than current market prices. 
Those interested are welcome to seek 
additional details via the Ofcial Facebook 
Page, Wallbox Thailand. Since its ofcial 
launch at Motor Expo 2020, where the brand 
received a warm reception, professional 
technicians from EGAT have been busy 
installing Wallbox EV Chargers at various EV 
users’ homes in different areas across the 
country.

Promoting electric vehicle adoption will 
increase domestic demand for electricity. 
As the environmentally-friendly EVs spread 
nationwide, they will reduce the levels of 
PM2.5 dust in the atmosphere. Thus EGAT 
is all set to play a signicant role in boosting 
the domestic EV sector through service 
development and innovations, thereby 
helping to steer Thailand’s economy to a 
brighter future. 
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increase domestic demand for electricity. 
As the environmentally-friendly EVs spread 
nationwide, they will reduce the levels of 
PM2.5 dust in the atmosphere. Thus EGAT 
is all set to play a signicant role in boosting 
the domestic EV sector through service 
development and innovations, thereby 
helping to steer Thailand’s economy to a 
brighter future. 



เราอาศัยอยู่ในโลกแห่งนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างวุ่นวายและรวดเร็ว

‘ไฟฟ้า’ อาจเป็นกุญแจสําคัญ
สู่การเป็นสังคม

ปลอดคาร์บอน 
แต่ความท้าทายนั้นใหญ่หลวง
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ลองดูบานเราซึ่งเต็มไปดวยอุปกรณเ ช่ือมตอมากมาย ตั้งแตทีวีที่
สามารถสตรีมภาพยนตรความละเอียดสูงไปจนถึงผูชวยเสมือนที่ตอบสนอง
ตอคําสั่งเสียง

ภาคยานยนตกเ็ปนอกีพ้ืนทีห่น่ึงท่ีมแีนวคดิและเทคโนโลยใีหม ๆ  ขบัเคล่ือน
การเปลี่ยนแปลง

วันนี้รถยนตเต็มไปดวยชุดอุปกรณที่ซับซอน ซึ่งรวมถึงเซ็นเซอรที่ชวยให
สามารถจอดรถอัตโนมัติแบบแฮนดฟรี

เช้ือเพลิงท่ีขับเคล่ือนยานพาหนะก็เปล่ียนไปเชนกัน ซึ่งเปนประเด็นที่
กลาวถึงอยางจริงจังในระหวางการอภิปรายลาสุดที่ดําเนินรายการโดย
สตีฟ เซดจวิก ทางชอง CNBC

“สรุปส้ัน ๆ ผมคิดวารถยนตพลังงานไฟฟายังคงอยูตอไป และกําลัง
จะเขาครอบครองตลาด” แจน ดู เปลสซิส ประธานบริษัทโทรคมนาคม
ยักษใหญ BT กลาว

“นาเสยีดายทีผ่มตองบอกวาหมดยคุของเครือ่งยนตสนัดาปภายในแบบเกา
มันกําลังหายไปแลว”

ELECTRICITY 
COULD BE THE KEY TO 

DECARBONIZING 
SOCIETY, 
BUT THE CHALLENGE IS HUGE

Take our homes — they’re packed with a host of connected devices, from 
TVs that can stream high-denition movies to virtual assistants who respond 
to voice commands.

The automotive sector is another area where new ideas and technologies 
are driving change. Today, cars are packed with a raft of sophisticated kit 
including, for example, sensors which enable automated, hands-free parking.

The way in which vehicles are powered is also changing, a point forcefully 
made during a recent panel discussion moderated by CNBC’s Steve Sedgwick.

“In short, I think electric vehicles are here to stay, they are going to take 
over,” Jan du Plessis, chairman of telecoms giant BT, said. “I’m sorry to say 
the good old internal combustion engine is toast, it’s gone.”

WE LIVE IN A FAST PACED, FRENETIC 
WORLD OF CONSTANT INNOVATION. 
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ในขณะที่รถยนตพลังงานไฟฟาดูจะมาแรง ดวยยอดขายที่เพ่ิมขึ้น 
และหลายประเทศ รวมถึงสหราชอาณาจักร ไดประกาศแผนที่จะ
หามจําหนายรถยนตดีเซลและรถยนตเบนซินใหมภายในสิ้นทศวรรษนี้ 
แตการเปลี่ยนมาใชไฟฟาและลดการปลอยกาซจากภาคสวนอื่น ๆ  อาจจะ
เปนเรื่องยากกวา

 “ปญหาหนึง่ทีเ่รายงัไมไดแกไข และไมมใีครอยากพดูถงึคอืปญหาเรือ่ง
การทําความรอนในบาน” แจนกลาว

นั่นเปนปญหาใหญอยางแนนอน โดยองคการเครือขายสายสงไฟฟา
แหงชาต ิ(National Grid) ตั้งขอสงัเกตวาประมาณ 20 เปอรเซน็ต ของการ
ปลอยคารบอนในสหราชอาณาจักรมาจากการทําความรอนในอาคาร

“ผมขอพดูอยางตรงไปตรงมาวาเราตองเลิกใชหมอตมนํ้าดวยกาซตอง
เลิกใชหมอตมนํ้าดวยเช้ือเพลิงฟอสซิล นั่นหมายถึงการเลิกใชกาซและ
นํ้ามันในบานนั่นเอง”

ในขณะทีเ่ขายงัไมมหีนทางใหกบัเปาหมายดงักลาว แจนระบวุาการแก
ปญหานาจะเชื่อมโยงกับพลังงานไฟฟา

เขายอมรับวาเรื่องนี้มีความทาทายในตัวเอง โดยเฉพาะอยางยิ่งหาก
พลังงานหมุนเวียนจะกลายเปนพลังงานหลักในการผลิตไฟฟาในอนาคต

“ในขณะที่อุตสาหกรรมไฟฟากําลังเปล่ียนแปลง เนื่องจากการผลิต
ไฟฟากําลังเปลี่ยนไปใชพลังงานหมุนเวียน เราจะตองใชไฟฟาอยางฉลาด
และยืดหยุนมากขึ้น”
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ไมวาทางออกจะเปนอยางไร สิ่งที่ เห็น
ไดชัดคือ การเปลี่ยนแปลงกําลังจะเกิดขึ้นแลว
ในหลายตอหลายประเทศ

เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผานมา รัฐบาล
สหราชอาณาจักร ประกาศใชแผน 10 ขอ
สําหรับ “การปฏิวัติอุตสาหกรรมสีเขียว” โดยมี
เปาหมายที่จะสรางงานใหไดมากถึง 250,000 
ตําแหนง และตอสูกับภาวะโลกรอน

สวนหน่ึงของแผนนีมุ้งเนนไปท่ีการดแูลบาน
โรงพยาบาล และโรงเรียน ให “เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม อบอุนขึ้น และประหยัดพลังงาน
มากขึ้น”

While electric vehicles do look like they’re 
here to stay — sales are rising and a number 
of countries, including the U.K., have 
announced plans to ban the sale of new diesel 
and gasoline cars by the end of the decade 
— it may be trickier to electrify and reduce 
emissions from other sectors.

“The one issue we haven’t yet cracked, 
and nobody wants to talk about, is the problem 
of domestic heating,” BT’s du Plessis said.

The problem is certainly a big one, with 
the National Grid noting that roughly 20% of 
carbon emissions in the U.K. come from 
heating buildings.

“I’m going to be quite outspoken,” du 
Plessis said. “We have to get rid of gas boilers, 
we have to get rid of these fossil fuel boilers, 
gas and oil in the homes.”

While acknowledging that he didn’t have 
the answer to achieve such an ambition, du 
Plessis did state that the solution would be 

connected to electrication.
This, he admitted, would pose its own 

challenges, especially if renewables were to 
become mainstays of electricity generation 
going forward.

“As the electricity industry is changing, as 
the supply is changing towards renewables, 
we’re going to have to become smart and more 
exible on the other side of the equation in 
terms of how we use electricity.”

Regardless of where the solution comes 
from, what is clear is that, in many countries, 
change does appear to be coming.

Last November, the U.K. government 
released a 10-point plan for a so-called “green 
industrial revolution” aimed at generating as 
much as 250,000 jobs and combating climate 
change.

One part of the plan focuses on ensuring 
homes, hospitals and schools are “greener, 
warmer and more energy efcient.”

เราอาศัยอยู่ในโลกท่ี
การเปล่ียนแปลงถูก
ขับเคล่ือนด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล

We live in a world in which change is being 
driven by digital technologies.

 JANUARY - MARCH 2021 23



ENERGY  UPDATE

EGAT MAGAZINE24



การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในอนาคต
เทคโนโลยีจะเป็นกุญแจสําคัญ

ระหวางการอภิปราย ริชารด แลงคาสเตอร ซีอีโอแหงบริษัท พลังงาน 
CLP ไดหยิบยกมุมมองของแจนมาขยายความวา 

“เราทุกคนตางก็พูดถึงความจําเปนในการใชพลังงานไฟฟา และบอก
วาเราสามารถใชพลังงานไฟฟากับทุกอยาง เราจะสามารถลดคารบอนได
ดวยการใชพลังงานไฟฟา ถาอยางน้ันผมคิดวาหนทางในการแกปญหา
ของเรายังอยูยาวไกลนัก” เขากลาว พรอมกับช้ีใหเห็นความจริงท่ีวา
เปาหมายดังกลาว จะสงผลใหความตองการใชพลังงานไฟฟาเติบโตขึ้น

 “มีการคาดการณวา หากเรายังคงดําเนินธุรกิจตามปกติ เราจะเห็น
ความตองการใชไฟฟาเพิ่มขึ้นราว 60 เปอรเซ็นต ภายในป 2050”

ริชารดยังต้ังขอสังเกตอีกดวยวา โลกกําลังอยูในชวงการเปล่ียนแปลง
การใชพลังงาน

  เขากลาววา นัน่หมายความวาเรากําลงั “แทนทีโ่ครงสรางพืน้ฐานการ
ผลิตไฟฟาทั้งหมดจากการอาศัยเชื้อเพลิงฟอสซิล 75 เปอรเซ็นต
มาเปนการผลิตไฟฟาแบบปลอดคารบอน เรากําลังสรางโครงขายไฟฟา
ใหมทั้งหมด”

นีเ่ปนภารกจิอนัยากลําบากยิง่ “เราใชเวลา 120 ปกวาจะมาถงึจดุท่ีเรา
อยูในปจจุบัน” เขากลาวเสริม “เรามีเวลา 30 ปในการเปลี่ยน ที่ไมเพียงแค
ตองเปล่ียน แตตองเปดโอกาสใหการใชไฟฟาเตบิโตไดอกีถงึ 60 เปอรเซ็นต
ภายใตเงื่อนไขวาพลังงานหมุนเวียนจะทํางานเฉพาะเมื่อลมพัดหรือ
แสงแดดสองเทานั้น”

ริชารดยังเนนยํ้าถึงความสําคัญในการนําเทคโนโลยีมาใช “นวัตกรรม
และขอมูลทั้งหมด รวมทั้ง AI (ปญญาประดิษฐ) ทั้งหมดนี้ชวยเราจัดการ
การเปลี่ยนแปลงดานพลังงานได เราจะตองสามารถใชเทคโนโลยีเหลานี้
ใหเปนประโยชนไดทั้งหมด และเราตองทําใหระบบพลังงานไฟฟา
มีความเสถียรและยั่งยืน”

HUGE CHANGES AHEAD, 
AND TECH WILL BE KEY DURING
THE PANEL 

 Discussion, du Plessis’ viewpoint was developed by Richard 
Lancaster, the CEO of power rm CLP.

“Everybody has alluded to the need for electrication and that 
if we can electrify everything, and we can decarbonize electricity, 
then we’re a long way towards solving our problem,” he said, pointing 
to the fact that such an ambition would in turn mean a growth in 
electricity demand.

“The projections are that if we carry on our ‘business as usual,’ 
then we’ll see around 60% increase in electricity demand by 2050.”

Lancaster also noted that the world was in the midst of an energy 
transition. This, he said, meant we were “replacing all of the generating 
infrastructure, 75% of which relies on fossil fuels … with zero carbon 
forms of energy production. We’re basically rebuilding the entire 
electricity grid.”

This represents a Herculean task. “It took us 120 years to get 
to where we are today,” he added. “We’ve got 30 years to not only 
replace it, but to replace it and allow for 60% growth and allow for 
the fact that renewable energy only runs when the wind blows or the 
sun shines.”

Lancaster went on to emphasize the importance of embracing 
technology. “All the innovation, all the data, AI, all of this is helping 
us manage that energy transition, because we’ve got to make all of 
these technologies work and we’ve got to make the electricity system 
reliable and sustainable.” 

เม่ือองค์รวมของแหล่งพลังงานของ
โลกข้ึนอยู่กับพลังงานหมุนเวียนเพ่ิม
มากข้ึนเร่ือย ๆ เทคโนโลยีใหม่
จะเข้ามามีบทบาทสําคัญ

As the planet’s energy mix becomes more 
dependent on renewables, new tech will have 
a big role to play.
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การแก้ไขปัญหารถติดของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ถือเป็นความท้าทายของทุกหน่วยงาน
ภาครัฐ หนึ่งในแนวทางการบรรเทาปัญหาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด คือ การพัฒนาระบบขนส่ง
มวลชนทางราง โดยเฉพาะโครงการระบบรถไฟชานเมือง ท่ีมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาการเดินทาง
ของประชาชนระหว่างย่านใจกลางเมืองและชานเมือง ให้มีความสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย และ
ตรงต่อเวลา ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตในการเดินทางของประชาชน รวมท้ังขยายความเจริญ

ไปยังย่านชานเมือง ช่วยลดความแออัดทางการจราจรของกรุงเทพมหานครได้เป็นอย่างดี

ขุมพลังงานแห่งการขับเคลื่อน
รถไฟชานเมืองสายสีแดง

การเดินทางเส้นใหม่
ใจกลางมหานคร
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BANG SUE 
GRAND STATION:
A NEW POWERFUL SOURCE 
ENERGIZING THE RED LINE SUBURBAN 
RAIL SYSTEM

Bang Sue Grand Station is destined to be Thailand’s train hub 
replacing the old Bangkok Railway Station (Hua Lamphong).

The new station has been designated not only to serve long-
distance and high-speed train services but to provide the hub for 
Red Line suburban train system. 

Upon completion, Bang Sue Grand Station will become Thailand’s 
new main train center and the largest of its kind in Southeast Asia.

สถานีกลางบางซื่อ เปนโครงการกอสรางสถานีรถไฟหลักของ
ประเทศไทย เพื่อทดแทนสถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลําโพง) ซึ่งถูกกําหนดให
เปนสถานีรถไฟตนทางของรถไฟว่ิงทางไกล รวมถึงรถไฟฟาความเร็วสูง 
และยังเปนสถานีศูนยกลางของรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) เมื่อกอสราง
แลวเสร็จ จะกลายเปนสถานีรถไฟหลักแหงใหมของประเทศไทย และยัง
เปนสถานีรถไฟใหญที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใตอีกดวย โดยรถไฟ
ชานเมือง (สายสแีดง) เสนทางบางซ่ือ-รงัสิต ถอืเปนโครงการสาํคญัเรงดวน
ในแผนแมบทระบบขนสงมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล (M-MAP) ซึ่งไดรับการอนุมัติโครงการจากคณะรัฐมนตรี 
เมือ่วนัที ่ 22 พฤษภาคม 2550 และมอบหมายใหทกุหนวยงานทีเ่กีย่วของ
รวมกันดําเนินการใหโครงการฯ สําเร็จตามแผนที่กําหนดไว ปจจุบันอยู
ระหวางการกอสราง ประกอบดวย 3 เสนทาง คือ สายสีแดงเขม 
(มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต-มหาชัย) สายสีแดงออน (ศาลายา-
หัวหมาก) และแอรพอรต เรล ลิงค (ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ) ซึ่งมีระบบการ
ขับเคล่ือนรถไฟดวยระบบไฟฟากําลัง จึงจําเปนตองจัดหาแหลงพลังงาน
ไฟฟาขนาดใหญ เพ่ือสงจายกระแสไฟฟาใหแกโครงการระบบรถไฟ
ชานเมือง (สายสีแดง) และสถานีกลางบางซื่อ การรถไฟแหงประเทศไทย 
(รฟท.) จึงประสานความรวมมือกับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
(กฟผ.) และการไฟฟานครหลวง (MEA) เพ่ือรวมกันจัดหาพลังงานไฟฟา
สงจายใหโครงการระบบรถไฟฟาชานเมือง (สายสีแดง) และสถานีกลาง
บางซื่อไดอยางมั่นคงเพียงพอ

Troubleshooting traffic jams in Bangkok and its vicinities is 
a huge challenge for all concerned government agencies.     
One of the most effective mitigation solutions is the 
development of the rail mass transit. A particularly good 
example is the suburban railway system project aimed at 
tackling some of the public travel snares between the inner 
city and suburbs. The project’s overriding objective is to 
make commuting convenient, fast, safe, and punctual. That, 
in turn, should enhance the quality of life of the travelling 
public, effectively easing traffic congestion in Bangkok, and 
expanding prosperity into the suburbs.
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สถานีไฟฟ้าแรงสูงแห่งใหม่ใจกลางมหานคร
กฟผ. ดาํเนนิโครงการกอสรางสถานไีฟฟาแรงสงูจตจุกัร (สฟ.จตจุกัร)

ซึ่งเปนสถานีไฟฟาแรงสูงแบบใชฉนวนกาซ (Gas Insulated Substation: 
GIS) ระดบัแรงดนั 230 กโิลโวลต (kV) ภายใตการดาํเนนิงานของโครงการ
ขยายระบบไฟฟาในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ระยะที ่3 กอสรางภายใน
ที่ดินเชาแบบไมเสียคาใชจายของ รฟท. พื้นที่รวม 8.62 ไร โดยรับไฟฟา
จากสายสงไฟฟาแรงสูง 230 kV ลาดพราว – พระนครเหนือ 1 วงจร 
และ 230 kV ลาดพราว – แจงวัฒนะ 1 วงจร โดยทั้ง 2 วงจร จะตัดและ
เชื่อมตอกันที่สถานีไฟฟาแรงสูงจตุจักรแหงใหมนี้ สามารถสงไฟฟาใหแก
สถานีไฟฟาแรงสงูของ MEA เพ่ือทําการปรบัลดระดบัแรงดนัไฟฟาลง เพ่ือ
สงจายกระแสไฟฟาใหแก รฟท. สาํหรบัรองรบัความตองการไฟฟาทีเ่พ่ิมขึน้
ของโครงการรถไฟฟาชานเมอืง (สายสีแดง) และสถานกีลางบางซ่ือ รวมท้ัง
เพ่ิมความมั่นคงเช่ือถือไดใหแกระบบกําลังไฟฟาในเขตจตุจักรและพื้นที่
ใกลเคียง และรองรับชุมชนที่จะขยายเพิ่มขึ้นตามแนวรถไฟฟาอีกดวย 
โดยพรอมเปดใชงานแลวในปนี้ (ป 2564) 

สฟ.จตุจักร จะกลายเปนสถานีสงจายพลังงานไฟฟาแหลงใหญที่มี
ความสําคัญในการขับเคลื่อนการเดินทางของรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) 

ทั้งสามสาย และหลอเลี้ยงไฟฟาใหแกสถานีกลางบางซื่อ ซึ่งมีความสําคัญ
ตอการพัฒนาประเทศไทยในภาพรวมตอไปในอนาคต

การเดินทางโดยขนสงสาธารณะทีร่วดเรว็ ปลอดภยั และสะดวกสบาย
ของประชาชน เปนอกีหน่ึงภารกจิหลักของหนวยงานภาครฐัทีต่องรวมมอืกนั
พัฒนาและอาํนวยความสะดวกใหการเดนิทางในทกุเสนทางมปีระสทิธภิาพ
สูงสุด โดยเฉพาะการขนสงมวลชนทางรางที่จะชวยสงเสริมการพัฒนา
เศรษฐกจิและความกาวหนาของประเทศ รวมทัง้บรรเทาปญหาการจราจร
ในกรงุเทพฯ ไดเปนอยางดี รถไฟชานเมืองสายสแีดง จะกลายเปนเสนทาง
การเดินทางหลักยานใจกลางเมืองสู ชานเมืองสายสําคัญ ซึ่ง รฟท. 
รวมกับ MEA และ กฟผ. มุงมัน่จดัหาขมุพลงังานทีม่คีวามมัน่คง ปลอดภยั 
เชือ่ถอืได และทนัสมยั สงจายพลงังานไฟฟาใหแกโครงการรถไฟชานเมอืง
สายสแีดง ใหมคีวามมัน่คง เพียงพอตลอดเวลา เพ่ือขับเคลือ่นความสขุของ
คนไทย ทําใหทุกวันแหงการเดินทางมีแตรอยยิ้มท่ีเกิดจากคุณภาพชีวิต
ทีด่ขีึน้ตลอดไป ... กฟผ. ผลติไฟฟาเพือ่ความสขุของคนไทย 

ENERGY  UPDATE

3 ความพิเศษของ สฟ.จตุจักร แห่งใหม่
• ทันสมัย ด้วยเทคโนโลยี Digital substation 

(IEC61850)
• เชื่อถือได้ ด้วยเสาส่งไฟฟ้าที่ออกแบบพิเศษ

หนึ่งเดียวในไทย
• ม่ันคงปลอดภยั ด้วยการตดิตัง้แนวแผ่นแบรเิออร์

ป้องกันความเสี่ยงเหตุวินาศภัย
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The initial phase of the Red Line, running from Bang Sue to Rangsit, 
is an urgent key project in the Master Plan of Rail Mass Transit in Bangkok 
Metropolitan Region (M-MAP) approved by the Cabinet on May 22, 2007.

All government agencies concerned were directed to work together 
to ensure the completion of the project as planned.

Currently under construction under the overall Red Line scheme are 
three routes – the Dark Red Line (Thammasat University Rangsit Campus-
Mahachai), the Light Red Line (Salaya-Hua Mak), and the Airport Rail 
Link (Don Mueang-Suvarnabhumi). 

Because the Red Line trains run on electric power, as does Bang 
Sue Grand Station, it is essential to secure a signicant source of 
electricity for the system.

To ensure everything runs smoothly, the State Railway of Thailand 
(SRT) has coordinated with the Electricity Generating Authority of Thailand 
(EGAT) and the Metropolitan Electricity Authority (MEA) to meet the 
power demand in the most secure and sufcient manner.

THE RISE OF A NEW HIGH 
VOLTAGE SUBSTATION IN THE 
HEART OF BANGKOK

EGAT duly undertook the construction of Chatuchak High-
Voltage Substation which is  based on gas insulated technology rated 
at 230 kilovolts (kV).   

The substation forms part of Phase 3 of EGAT’s electrical system 
expansion project in Bangkok and its vicinities.

Chatuchak substation was built on an 8.62 rai land plot owned 
by SRT, with no land rental being charged to EGAT.

The substation will receive electricity from two EGAT circuits 
– the 230-kV Lat Phrao-North Bangkok and Lat Phrao-Chaeng Wattana 
transmission lines.

Both circuits will intersect and connect at the new Chatuchak 
substation. Electrical power is sent from there to MEA’s high voltage 
substation to step down voltage. It is then delivered to the SRT to 
meet the increased demand for electricity to power the suburban 
trains and Bang Sue station.

The substation also strengthens the stability and reliability of the 
power system in Chatuchak and nearby areas and is able to cope with 
the demand from new communities as they arise around the train lines.

Once EGAT’s Chatuchak substation comes on line in 2021, it will 
become a major power supply distribution channel driving the three 
Red Line suburban train systems. It will also electrify the gigantic Bang 
Sue station. All of which is considered vital to the overall future 
development of Thailand.

Developing public transport that is fast, safe, efcient, and 
comfortable is one of the key missions of government agencies.

In particular, the rail mass transportation will help promote 
economic development and catalyze the country’s progress. And as 
the Red Line fullls its destiny to become the main transportation 
route between city and suburbs, it will also alleviate Bangkok’s 
notorious trafc problem.

SRT, EGAT, and MEA have clearly declared their commitment 
together to provide stable, safe, reliable, and modern energy sources 
for the Red Line project.

Thus their mission – to make every journey pleasant, raise the 
quality of life, and make Thai people happy – is assured of success.

For its part, EGAT is doubling down on its permanent pledge: 
“Power for Thai Happiness.” 

THREE SPECIAL FEATURES OF THE 
NEW CHATUCHAK SUBSTATION
• Modern with digital substation technology 

(IEC61850)
• Reliable with uniquely designed power 

transmission tower 
• Safe and secure with barrier plates to avoid 

risk of accidents
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หากพลังงานไฟฟ้า เป็นหนึ่งในองค์ประกอบสร้างความสุขของใคร
หลาย ๆ คน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในฐานะ
หน่วยงานรัฐ ซ่ึงทําหน้าท่ีหลักในการจัดหาพลังงานไฟฟ้าและดูแล
ความมั่นคงในระบบไฟฟ้าของประเทศ จึงไม่เคยหยุด ‘คิด’ และ 
‘พัฒนา’ นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ เพื่อยกระดับมาตรฐานการดูแล
ความมั่นคงทางพลังงานไฟฟ้าของประเทศ

เรื่อง  พลอยชนก ทองอยู่       Ploychanok Thongyoo

‘หุ่นยนต์อเนกประสงค์
เพื่องาน

บํารุงรักษาสายส่ง’ 
เรียบง่าย ชาญฉลาด ทรงประสิทธิภาพ

Because electric power is one of the elements 
that create happiness for the people, the 
Electricity Generating Authority of Thailand 
(EGAT), as a state enterprise in charge of 
supplying electricity and maintaining the 
security of the national power system, never 
ceases in thinking and developing innovations 
to raise the standards of national electric power 
provision and security.

The Multipurpose Robot for Transmission Line 
Maintenance is one of the many notable innovations 
that EGAT engineers have created to ensure that 
the country’s transmission system, akin to a major 
artery in a living body, can deliver electric power to 
every region across the country 24/7 in a reliable 
and stable manner.

‘หุนยนตอเนกประสงคเพ่ืองานบํารงุรักษาสายสง’ เปนหนึง่ในหลายผลงานนวตักรรม ที่
ทีมวิศวกร กฟผ. ประดิษฐคิดคนขึ้น เพื่อดูแลระบบสงไฟฟา ซึ่งเปรียบเสมือนเสนเลือดใหญ
สงจายพลังงานไฟฟาไปยังทุกภูมิภาคท่ัวประเทศ ใหพรอมใชงานไดอยางม่ันคง แข็งแรง 
ตลอด 24 ชั่วโมง

EGAT’S HOME-GROWN 
ROBOT MAKES HIGH-
RISK POWER LINE 
MAINTENANCE A BREEZE
THE INNOVATION IS 
VERSATILE, INTELLIGENT, 
SIMPLE, AND EFFICIENT
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ดวยหลักการทํางานที่เรียบงาย และชาญฉลาด 
หุนยนตลอเลื่อน ติดต้ังกลอง พรอมมือและแขนกล 
ควบคมุการทาํงานผานรโีมทคอนโทรล จะถกูปลอย
ใหวิง่ไตออกไปบนสายไฟฟาแรงสงู ทามกลางความ
สูงเสียดฟาหางจากพื้นดินประมาณตึก 20 ชั้น ที่
แรงดันไฟฟาปรมิาณมหาศาล โดยหุนยนตจะทาํหนาท่ี
เขาไปตรวจสอบ จบัยดึ และดึงลากอุปกรณลดการส่ัน
สะเทอืนสาํหรบัสายลอฟา ทีห่ลุดเล่ือนออกจากจดุติดต้ัง
ปกติเนือ่งจากแรงลม ใหกลบัคนืสูตาํแหนง

ทรงประสทิธภิาพ ดวยสามารถใชในลกัษณะงาน
ทีม่คีวามเสีย่งสงู ทดแทนการใชแรงงานคน ลดความ
อันตรายตอชีวิต และทรัพยสิน ที่ในอดีตการซอม
บํารุง 1 ครั้ง ตองดับไฟฟาเปนบริเวณกวางนานถึง 
3 ชั่วโมง สูญเสียมูลคาทางเศรษฐกิจ สงผลกระทบ
ตอทั้งภาครัฐ เอกชน นักลงทุน โรงพยาบาล สถาน

ศึกษารวมถึงประชาชนทั่วไป ราว 12 ลานบาท แต
ปจจบุนัการซอมบาํรงุกลายเปนเรือ่งงาย และไมตอง
ดับไฟฟาอีกตอไป

สําหรับระบบสงของประเทศไทยเอง มีอุปกรณ
ลดการสั่นสะเทือนสําหรับสายลอฟา มากถึง 50 จุด 
ลองคํานวณดูเลน ๆ วาในแตละป หุนยนตอเนก
ประสงคฯ ตัวนี้มีสวนชวยลดมูลคาความเสียหาย
เศรษฐกจิ โดยรวมของประเทศไดสงูถงึ 600 ลานบาท 
เลยทีเดียว

เพราะ กฟผ. ตระหนกัดีวาทกุชีวติตองการไฟฟา
และไฟฟาที่มั่นคงคือหัวใจสําคัญในการขับเคล่ือน
เศรษฐกิจ ‘นวัตกรรมพลังงานไฟฟา’ จึงถูกนํามา
ยกระดับการทํางานในทุกขั้นตอนการผลิตและสง
จายไฟฟา ‘เพ่ือชีวิตที่ดีกวาของคนไทย’ 
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 Thus, this smart machine is ideal for replacing 
manual labour for high-risk works, thereby reducing 
danger to life and property.

Moreover, with the robot, gone are the days 
when the public had to endure as many as three 
hours of power outage to allow power line 
maintenance to be carried out.

That kind of outage took an economic toll 
estimated at around 12 million baht on public and 
private sectors, including hospitals and educational 
institutions.

Nowadays, power line maintenance has been 
made easy, safe and sound, with no outage necessary.

 There are at least 50 points in Thailand’s 
transmission system where vibration absorbing 
devices for lightning rods need to be put in place.

Roughly speaking, what these robots do 
reduces the  economic impact by as much as 600 
million baht a year.

EGAT is always mindful of the public’s need for 
electricity and that secure power supply is the key 
to driving the economy.

Such innovations in the eld of electric power 
have become pivotal elements in efforts to raise the 
bar of power generation and distribution, all for a 
better life for Thai people. 

Based on a simple and intelligent working 
principle, this robot on wheels comes with a camera 
and mechanical hands and arms.

Operated by remote control, the robot 
methodically crawls over high voltage power lines 
strung at a height equivalent to a 20-storey building 
and carrying tremendous voltage.

The robot inspects, grasps, and pulls the 
vibration-absorbing device of a lightning rod that 
has slipped away from its normal installation point 
due to the force of wind, and returns it to its proper 
position.

ปัจจุบันการซ่อมบํารุง
กลายเป็นเรื่องง่าย 
และไม่ต้องดับไฟฟ้า
อีกต่อไป”

“Nowadays, power line 
maintenance has been 
made easy, safe and sound, 
with no outage necessary.”
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กฟผ.
เดินหน้าทุกภารกิจ
เคียงข้างคนไทย 

ฝ่าวิกฤต 

COVID-19
ระลอกใหม่

หลังจากวิกฤตสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในระลอกแรกผ่านไป 
พร้อมไปกับภาวะเศรษฐกิจท่ีค่อย ๆ  ฟ้ืนตัวมาอย่างต่อเน่ือง
จนทําให้คนไทยคลายความกังวลและสามารถใช้ชีวิตได้
เกือบเป็นปกติ กระท่ังมาถึงปลายปี 2563 ประเทศไทย
กลับมาพบผู้ติดเช้ือกระจายไปท่ัวประเทศอีกคร้ังในตัวเลข
ผู้ติดเช้ือท่ีมากกว่า 20,000 คน กลายเป็นการระบาด
ระลอกใหม่ ท่ีทําให้พวกเราต้องเฝ้าระวังอย่างเข้มข้น 
ความกลัวและความวิตกกังวลกลับมาอีกคร้ัง แต่ถึงแม้
สถานการณ์วิกฤต COVID-19 จะไม่เป็นใจให้คนไทยก้าว
ผ่านไปได้ง่ายนัก ทว่า...หากทุกภาคส่วนต่างช่วยเหลือ
เยียวยาให้กันและกัน สังคมและประเทศไทยก็จะกลับคืนสู่
สภาวะปกติได้ในไม่ช้า ท้ายท่ีสุดแล้ว คนไทยทุกคนจะชนะ
วิกฤตคร้ังน้ีไปด้วยกัน

และน่ีคือ...แนวคิดสําคัญท่ีการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 
เดินหนาภารกิจใหความชวยเหลือในดานตาง ๆ อยางเต็มกําลัง เต็ม
ศกัยภาพ เพือ่รวมเปนสวนหน่ึงของสังคมและเคยีงขางคนไทยไมวาจะเกดิ
วิกฤตใดก็ตาม
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Knowing the importance of such a concept, the Electricity 
Generating Authority of Thailand (EGAT) has adopted in its endeavors 
to provide assistance in various forms to the best of its ability and 
potential to help Thai society get back on its feet from this crisis and 
any other crises.

EGAT EXPEDITES MISSIONS 
ALONGSIDE THAI PEOPLE TO BREAK 
THROUGH THE NEW WAVE OF THE 

COVID-19PANDEMIC
After the rst wave of coronavirus (COVID-19) pandemic 
lapsed, the economy began to gradually recover as Thai 
people became less worried and were able to resume daily 
life almost as normal. But towards the end of 2020, the 
number of new infection cases in Thailand started to surge, 
rising by more than 20,000, conrming a resurgence of the 
pandemic. The new wave required us to be more vigilant 
about the pandemic again, whilst fear and anxiety returned. 
Even though the COVID-19 crisis is not so easy for Thai people 
to cope with, if all sectors work together, society can soon 
return to normal. In the end, all Thai people will beat this 
crisis together.
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ภารกิจเยียวยาประชาชน ลดค่าไฟฟ้า 2 เดือน
จากการแพรระบาดของโรค COVID-19 ระลอกใหม รฐับาลมนีโยบาย

ขอความรวมมอืใหประชาชนทํางานทีบ่าน Work from Home (WFH) เพ่ือ
ลดความเส่ียงในการระบาดของโรคดังกลาว ซ่ึงทําใหประชาชนไดรับผลกระทบ
จากภาระคาไฟฟาที่เพ่ิมขึ้น กฟผ. รวมกับ MEA PEA ประกาศ 3 
มาตรการที่ผานความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เพื่อชวยเหลือผูใชไฟฟา
ประเภทบานอยูอาศัยและกิจการขนาดเล็ก (ไมรวมสวนราชการและ
รัฐวิสาหกิจ) ครอบคลุมผูใชไฟฟาจํานวน 23.7 ลานราย หรือคิดเปน
รอยละ 97 ของผูใชไฟฟาทั่วประเทศ เปนระยะเวลา 2 เดือน ระหวางเดือน
กุมภาพันธ - มีนาคม 2564 

ภารกิจผนึกกําลังพันธมิตร รวมพลจิตอาสาชาว 
กฟผ. ร่วมด้วยช่วยกันไม่ทิ้งคนไทย 

ทันทีที่พบการแพรระบาดของโรค COVID-19 ขึ้นอีกครั้ง กฟผ. เปด
โรงงานและระดมกําลงัเรงผลติเจลอนามยั ‘นํ้าใจ’ กฟผ. เพ่ือแจกจายใหแก
ผูปฏิบัติงาน ชุมชนรอบ กฟผ. รวมท้ังโรงพยาบาลและหนวยงานตาง  ๆ  โดย
ไดพันธมิตรที่ดีอยางกลุมมิตรผลใหการสนับสนุนเอทานอล 95% เปน
ปริมาณกวา 30,000 ลิตร เพื่อใชผลิตเจลอนามัย ‘นํ้าใจ’ กฟผ. นับเปน
การสานประโยชนรวมกันและดึงศักยภาพของท้ังสององคกรมาชวยสังคม
รับมือการแพรระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 อีกทั้งในการผลิต
เจลอนามัย ‘นํ้าใจ’ กฟผ. ยังเปนความรวมมือ รวมแรง รวมใจของจิตอาสา
จากหนวยงานตาง ๆ  ของ กฟผ. โดยครั้งนี้เพ่ิมการผลิตสเปรยแอลกอฮอล

บรรจุขวดท่ีพกพางาย สะดวกตอการใชงาน เพ่ือเปนอีกทางเลือกในการ
ทําความสะอาด ใชปองกันและลดความเสีย่งในการตดิเชือ้ไวรสั COVID-19 

นอกจากนี้ นายบุญญนิตย วงศรักมิตร ผูวาการ กฟผ. ยังไดนําทีม
ผูบริหารและผูปฏิบตังิาน รวมกนับริจาคโลหติแกศนูยบริการโลหติแหงชาติ
สภากาชาดไทย ณ หนวยรับบริจาคโลหิต บานทรงไทย วงศสวาง 
กรุงเทพมหานคร เพื่อบรรเทาวิกฤตการขาดแคลนโลหิตสํารอง อันเปน
ผลพวงจากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ทําให
ยอดผูบริจาคโลหิตลดลงมากถึงรอยละ 50 อีกทั้งยังสงผลใหศูนยบริการ
โลหิตแหงชาติตองยกเลิกการจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตตามสถานท่ีตาง ๆ  
ทําใหไมสามารถจายโลหิตใหกับโรงพยาบาลทั่วประเทศกวา 340 แหง
ไดอยางเพียงพอ โดย กฟผ. เล็งเห็นความสําคัญและความจําเปนใน
การจัดหาโลหิตในภาวะวิกฤตเชนน้ี ชาว กฟผ. จึงรวมดวยชวยกันบริจาค
โลหิตเพ่ือชวยเหลือผูปวยท่ีจําเปนตองใชโลหิตในการรักษาไดอยางทันทวงที
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POWER TARIFF CUT FOR 
TWO MONTHS

Due to the government’s Work from Home policy to stem the spike 
of COVID-19, people increased their electricity usage, and their bills 
were set to soar as a result.

EGAT, with approval from the Cabinet, implemented three measures 
to assist households and small businesses, excluding government 
agencies and state enterprises. The assistance beneted 23.7 million 
users, or 97% of all electricity users nationwide, for a 2-month period 
between February and March 2021.

EGAT VOLUNTEERS UNITE 
TO HELP OUT

As soon as the COVID-19 spike was discovered, EGAT mobilized 
resources and efforts to produce ‘EGAT’s Nam Jai’ disinfectant gels for 
distribution to EGAT workers, communities around its sites, hospitals 
and other agencies.

The mission was carried out successfully with the kind cooperation 
of Mitr Phol Group which supplied over 30,000 liters of 95% ethanol to 
produce the gels.

The collaboration draws on the potential of both entities to help 
society cope with the spread of COVID-19.

The production of EGAT’s Nam Jai gels also represents collaboration 
with volunteers from various EGAT departments.

A spray version of the sanitiser in a compact bottle that is easy to 
carry was also introduced as an alternative means of disinfection.

In addition, EGAT Governor Mr. Boonyanit Wongrukmit led the 
management team and operators to donate blood to the National Blood 
Center, and the Thai Red Cross Society, at Baan Song Thai Blood Donation 
House in Bangkok’s Wong Sawang area.

The blood donations help alleviate the shortage of blood reserves 
as a result of the COVID-19 outbreak which reduced the number of donors 
by as much as 50%. Meanwhile, the National Blood Center had to cancel 
blood donation activities at different locations, making it impossible to 
supply sufcient blood to more than 340 hospitals nationwide. 

EGAT has recognized the need for securing blood supply in the crisis 
to assist patients in need of timely treatment, EGAT personnel
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ภารกิจพิทักษ์บุคลากรทางการแพทย์และ
สาธารณสุข

เพราะบคุลากรทางการแพทยและสาธารณสขุเปนทพัหนาในการรบัมอื
กับการแพรระบาดของโรค COVID-19 ที่มุงมั่นเสียสละดูแลผูปวยติดเชื้อ
ไวรัส COVID-19 อยางตอเนื่อง กฟผ. จึงสงมอบหนากากอนามัยและ
หนากาก KN95 มากกวา 300,000 ชิน้ ชดุปองกันการตดิเช้ือ (PPE) ถงุมือ
ทางการแพทย หมวกคลุมผมทางการแพทย รวมกวา 400,000 ชิ้น เสากด
เจลอนามยัแบบเทาเหยยีบ ผลติโดยผูปฏบิตังิาน กฟผ. ทีใ่ชเวลานอกเหนือ
เวลางานมาชวยกันผลิตเสากดเจลแอลกอฮอลแบบเหยียบเทา รวมกวา 570 อัน
นํ้าดื่ม 240,000 ขวด รวมถึงเจลอนามัย ‘นํ้าใจ’ กฟผ. เพ่ือสนับสนุนการ
ทํางานของบุคลากรทางการแพทย โดยสงมอบใหกับโรงพยาบาล
ทัว่ประเทศ โดยเฉพาะพืน้ทีเ่ส่ียงสงู อาท ิจงัหวัดสมทุรสาคร สมุทรปราการ
สมุทรสงคราม ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และโรงพยาบาลอ่ืน ๆ  รวม 150 แหง ใน
39 จังหวัด เพ่ือเปนอาวุธในการรับมือ COVID-19 ระลอกใหมนี้

กฟผ. ยังสงมอบตูเก็บส่ิงสงตรวจความดันบวกและความดันลบ โดย
ดําเนนิการผลติทัง้หมด 200 ตู เพ่ือมอบใหกบัโรงพยาบาลทีม่คีวามตองการ
ตอไป เบ้ืองตนไดสงมอบตูเก็บส่ิงสงตรวจความดันบวกใหแกโรงพยาบาล
ศิริราช และสงมอบแกโรงพยาบาลสมุทรสาคร เพ่ือสนับสนุนการทํางาน
ของบุคลากรทางการแพทยในการคดักรองผูปวยเชิงรกุและควบคุมการแพร
ระบาด สําหรับการออกตรวจตามโรงงานอุตสาหกรรมตาง ๆ ที่มีแรงงาน
ตางดาวทํางาน นอกจากนี ้ตูความดนับวกนีย้งัไดถกูสงมอบแกทณัฑสถาน
โรงพยาบาลราชทณัฑดวยเชนกนั เพ่ือสนับสนุนการคดักรองและลดความ
เส่ียงติดเชื้อในกลุมผูตองขัง

ที่สําคัญ...กฟผ. ยังไดเตรียมพื้นที่ของศูนยฝกอบรมบางปะกง จังหวัด
ฉะเชงิเทรา ใหเปนสถานทีก่กัตวัแยกโรคผูทีม่คีวามเสีย่งในการตดิเช้ือของ
เจาหนาทีห่รอืบคุลากรทางการแพทยทีป่ฏบิตัิงานและเขาขายเสีย่งตดิเช้ือ
ไวรัส COVID-19 ใหอีกดวย 

   *ขอมูล ณ เดือนมกราคม 2564
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SAFEGUARDING MEDICAL AND 
PUBLIC HEALTH PERSONNEL

Because dedicated medical and public health personnel are at the 
forefront of dealing with the COVID-19 pandemic, EGAT has provided 
300,000 surgical and KN95 masks, more than 400,000 sets of Personal 
Protective Equipment (PPE) clothing, medical gloves, medical caps, 570 
foot-operated disinfectant gel dispenser stands (made by EGAT power 
plant technicians in their off-duty time), 240,000 bottles of drinking water, 
and EGAT’s Nam Jai disinfectant gels to support medical personnel 
battling the resurgence of the pandemic. These have been delivered to 
150 hospitals in 39 provinces, especially high-risk areas such as Samut 
Sakhon, Samut Prakan, Samut Songkhram, Rayong, Chon Buri, and 
Chachoengsao.

Furthermore, EGAT has made and delivered 200 positive/negative 
specimen collecting cabinets to hospitals in need. 

EGAT initially supplied a number of positive pressure specimen 
collecting cabinets to Siriraj Hospital and Samut Sakhon Hospital to 
support their active case ndings, particularly at factories where foreign 
workers are employed.

Several positive pressure specimen collecting cabinets have been 
rendered to correctional hospitals to support screening and reduce the 
risk of COVID-19 infection among inmates.

Moreover, EGAT set aside an area of the Bang Pakong Training 
Center in Chachoengsao as a quarantine facility for ofcials and medical 
personnel and others at risk of infection.

* Information as of January 2021
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ภารกิจด้านการรักษาความมั่นคงทางพลังงาน
ไฟฟ้าของประเทศ

ในชวงของการแพรระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 กฟผ. ยังคงผนึก
กําลังทุกสวนงาน ดูแลรักษาความม่ันคงทางพลังงานดวยความพรอมตลอด
24 ชั่วโมง เพ่ือผลิตและสงไฟฟาอยางตอเนื่อง ไมมีสะดุด รองรับ
สถานการณการแพรระบาดที่อาจรุนแรงขึ้นไดตลอดเวลา 

“ภารกิจผลิตไฟฟา” เพ่ือรักษาความมั่นคงทางพลังงาน โดยขอให
พนกังานดูแลตนเองอยางเครงครดั เพือ่ความปลอดภยั นอกจากนี ้ทกุพืน้ที่
เข่ือนและโรงไฟฟาของ กฟผ. ทัว่ประเทศ ยงัคงเขมงวดและใหความสําคญั
กบัมาตรการดานความปลอดภัยภายใตมาตรฐานเดยีวกนั  มกีารจดัเตรยีม
มาตรการการทํางานและแผนรองรบัสถานการณ ทัง้การเตรยีมพรอมดาน
อปุกรณและบคุลากรดานการเดนิเครือ่งและบํารงุรักษา รวมถงึคุมเขมพืน้ที่
ใหผูปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางปลอดภัย โดยหามบุคคล
ภายนอกเขาหองควบคุมการผลิตกระแสไฟฟา (Control Room) โดย
เด็ดขาด พรอมเตรียมพื้นที่ควบคุมที่เปนพื้นที่ปลอดเช้ือและอยูใกลพื้นที่
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ปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานเดินเครื่องและบํารุงรักษาระบบการผลิต
ไฟฟาเขามาพักอาศัย โดยไมออกไปนอกสถานที่ ไมเพียงเทานี้ยังไดมี
การเตรียมความพรอมหากเกิดกรณีฉุกเฉิน หรือกรณีที่การติดเช้ือทวี
ความรุนแรงอีกดวย

“ภารกิจสงไฟฟา” ตองพรอมสงจายไฟตลอด 24 ชั่วโมงเชนกัน 
การรักษาความมั่นคงในการผลิตไฟฟาและการสงไฟฟา จะตองทําคู
ขนานกัน เพื่อใหพรอมรองรับความตองการการใชไฟฟาของประชาชน
ตลอด 24 ชั่วโมง ดังน้ันมาตรการตาง ๆ ของภารกิจการสงไฟฟาจึง

ภารกิจส่งกําลังใจแก่ชาวไทยทั่วประเทศ
กฟผ. ยังหวงใยและพรอมเปนกําลังใจใหกันและกันเสมอ จึงไดเปดไฟ 

LED เปนสัญลักษณรูปหัวใจสีแดง - เขียว ที่เปรียบเสมือนหัวใจชาว กฟผ. 
ทุกคนอีกครั้ง โดยสีแดงสื่อถึงความรักและความหวงใยถึงผูประสบสภาวะ
วิกฤตในครั้งนี้ สวนสีเขียวส่ือถึงการดูแล เยียวยา เพ่ือใหคนไทยผาน
สถานการณในครั้งน้ีไปไดดวยกัน ซึ่งไฟ LED รูปหัวใจนี้ ปรากฎอยู ณ 
อาคาร 50 ป กฟผ. สํานักงานใหญ และจะเปดตอเนื่องไปจนกวา
สถานการณการแพรระบาดเชื้อไวรสั COVID-19 จะคลี่คลายลง

MISSION TO MAINTAIN POWER 
SECURITY

EGAT’s mission to maintain the country’s electricity security 
continues unabated, COVID-19 pandemic or not. Its generation 
and transmission systems are ready 24/7 without interruption in 
response to severe outbreaks which may happen anytime.

EGAT employees have been asked to strictly take care of 
themselves.

At EGAT’s dams and power plants throughout the country, 
stringent COVID-secure measures are applied.

Working procedures, contingency plans, equipment 
preparation, operational and maintenance personnel readiness 
are in place.

Workplace security has been tightened to allow operators 
to perform their duties safely, with control rooms being completely 
off-limits to outsiders.

Sterile control areas are set aside as temporary accommodation 
for operations and maintenance personnel responsible for power 
generation. Workers are only allowed to leave the areas during 
duty periods.

Preparations have been made for emergencies and cases of 
infection intensication.

The task of delivering power supply around the clock can 
only be achieved with generation and transmission working in 
parallel. As such, measures imposed on the transmission mission 
are quite similar to those followed by the power generation side.

While COVID-19 has been around with us for over a year, 
unfortunately the end to the pandemic is not in sight anytime 
soon. Nevertheless, EGAT, as the guardian of national energy 
security, is committed to performing its duties with determination 
and sacrice so that all Thai people have access to electricity 
anytime, anywhere.

EGAT is ready to stand by Thai people in this and any crisis 
with conviction which we can beat together. 

A MISSION TO SUPPORT MORALE 
EGAT’s empathy for Thai people in times of trouble is symbolised by 

red-green hearts illuminated by LED lights.
The motif represents the hearts of all EGAT people. The red lights 

symbolise love and concern for all those touched by the crisis. The green 
lights represent the remedial care that gets Thai people through the 
challenges together.

The heart-shaped LED lighting installation can be seen adorning the 
50-year-old EGAT headquarters building and will remain switched on until 
the coronavirus outbreak is resolved.

คอนขางคลายคลึงกับภารกิจการผลิตไฟฟา
แมจะผานสถานการณวิกฤตของโรคติดเช้ือไวรัส COVID-19 ไปกวา 

1 ปแลว ก็ยังดูเหมือนวาการแพรระบาดของเชื้อไวรัสรายนี้ยังไมมีทีทาวา
จะจบในเร็ววัน กฟผ. ในฐานะผูรักษาความมั่นคงทางพลังงานไฟฟาของ
ประเทศ ยังคงยึดมั่นปฏิบัติหนาที่ดวยความมุงมั่น ตั้งใจ และเสียสละ เพื่อ
ใหประชาชนคนไทยทุกคนมไีฟฟาใชในทกุพ้ืนที ่และ กฟผ. พรอมเคยีงขาง
คนไทย ไมวาจะเกิดวิกฤตใด ๆ  ก็ตาม โดยมีความเชื่อมั่นวา...

“ครั้งนี้...คนไทยทุกคนจะผานไปไดอีกครั้ง”  

 JANUARY - MARCH 2021 41



EGAT MAGAZINE42

เทรนด์ของธรุกจิยานยนต์ไฟฟ้าก�าลงัมแีนวโน้มการเตบิโต
ที่ดีในประเทศไทย และคาดว่าจะได้กระแสตอบรับจาก 
ผู้บริโภคเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เราได้เห็นรถยนต์ไฟฟ้าทยอย
ปล่อยของกันออกมาหลายรุ่น จากหลายค่าย คราวนี้ถึง
ควิของรถจกัรยานยนต์ไฟฟ้ากันบ้างท่ีเตรยีมจ่อรอเปิดตัว  
ไม่ใช่จากค่ายรถยนต์ยักษ์ใหญ่ที่ไหน แต่เป็นในนามของ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) องค์การท่ี
เชี่ยวชาญด้านพลังงานไฟฟ้ามามากกว่า 50 ปี

CARE &  SHARE

รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า

ENGY
ขับขี่ปลอดภัย เพื่อโลกสีเขียว
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เทรนด์ของธรุกจิยานยนต์ไฟฟ้ากาํลังมแีนวโน้มการเตบิโต
ที่ดีในประเทศไทย และคาดว่าจะได้กระแสตอบรับจาก
ผู้บริโภคเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เราได้เห็นรถยนต์ไฟฟ้าทยอย
ปล่อยของกันออกมาหลายรุ่น จากหลายค่าย คราวนี้ถึง
ควิของรถจกัรยานยนต์ไฟฟ้ากันบ้างทีเ่ตรยีมจ่อรอเปิดตัว 
ไม่ใช่จากค่ายรถยนต์ยักษ์ใหญ่ที่ไหน แต่เป็นในนามของ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) องค์การที่
เชี่ยวชาญด้านพลังงานไฟฟ้ามามากกว่า 50 ปี

CARE &  SHARE

รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า

ENGY
ขับขี่ปลอดภัย เพื่อโลกสีเขียว
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Electric vehicles (EVs) are an up-and-coming trend in Thailand, 
and more and more consumers are showing acceptance to 
this form of transportation. We have seen a gradual roll-out 
of several models of electric cars and now is the time for 
electric motorcycles to also make an impact. No, the 
introduction of e-bikes is not being made by any well-
established motorcycle companies. Rather they are being 
pioneered by the Electricity Generating Authority of Thailand 
(EGAT), an energy enterprise with a track record of power 
innovation for over 50 years.

EGAT is committed to preventing and solving environmental 
problems that seriously affect climate change.

Besides continuing to improve power plant efciency to ensure 
that emissions from them are within the standard parameters, EGAT 
has already started adopting EV technology throughout the 
organisation.

กฟผ. มุงม่ันในการลงมือปองกันและแกไขปญหาสิ่งแวดลอมที่มีผล
ตอสภาพอากาศอยางจริงจัง ที่ผานมานอกจากการพัฒนาปรับปรุง
ประสิทธภิาพโรงไฟฟาอยางตอเนือ่ง ใหคามลสารทีป่ลอยออกจากโรงไฟฟา
มคีณุภาพตามคามาตรฐานแลว ยงัไดสงเสริมการใชยานยนตไฟฟาใน กฟผ. 
มาอยางตอเนื่อง อาทิ การศึกษาวิจัยรถยนตไฟฟาดัดแปลงรวมกับ
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) การนํารถ
มินิบัสไฟฟา (EV Bus) จํานวน 11 คัน ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ กฟผ. 10 แหง 
มาใชสําหรับรับสงพนักงานและประชาชนที่มาศึกษาดูงานในพ้ืนที่ กฟผ. 
อีกทั้ง เปดใหประชาชนเขาใชบริการสถานีอัดประจุไฟฟาของ กฟผ. ทั้ง 
23 สถานี และยังมีการติดฉลากรถจักรยานยนตไฟฟาเบอร 5 ซึ่งดําเนิน
การไปแลวกวา 12,000 ดวง 

ลาสดุ กฟผ. ไดจดัทาํรถจกัรยานยนตไฟฟา ENGY ภายใตแบรนด กฟผ. 
หรือ EGAT E-Bike ผลักดันและยกระดับประสิทธิภาพพลังงานภายใต
แคมเปญ “บิดเปล่ียนโลก” โดยนํารองผลิตรถจักรยานยนตไฟฟา ENGY 
จาํนวน 51 คนั เพ่ือใชงานในกจิการเพ่ือสงัคมและกจิการของ กฟผ. ในพืน้ที่ 
กฟผ. จาํนวน 19 แหง ทัว่ประเทศ พรอมทัง้จดัตัง้สถานีอดัประจุไฟฟาแบบ

สบัเปล่ียนแบตเตอรี ่จาํนวน 3 แหง ทีศ่นูยการเรียนรู กฟผ. สาํนกังานกลาง
จงัหวัดนนทบุร ีโรงไฟฟาแมเมาะ จงัหวัดลาํปาง และศนูยการเรยีนรู กฟผ. 
ลาํตะคอง จงัหวัดนครราชสีมา ซึง่แบรนดนีจ้ดทะเบียนเครือ่งหมาย ENGY 
กบักระทรวงพาณชิย และขึน้ทะเบยีนกบักรมขนสงทางบกเปนทีเ่รยีบรอย 
และไดเริม่ใชงานจรงิกนัแลวเมือ่เดอืนกมุภาพนัธ 2564 ทีผ่านมา

ENGY E-BIKE: 
SAFE RIDES FOR A GREEN WORLD
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CARE &  SHARE

รถจกัรยานยนตไฟฟา ENGY เปนรถจกัรยานยนตไฟฟาสเีหลอืง ดไีซน

โฉบเฉี่ยวสวยงาม แข็งแรงทนทาน ปลอดภัย และสะดวกสบายในการขับขี่
โดยขับเคลื่อนดวยมอเตอรไฟฟา 3 กิโลวัตต สามารถทําความเร็วสูงสุด 
80 กิโลเมตรตอชั่วโมง และขึ้นทางลาดชันได 11.31 องศา รับนํ้าหนักได
มากกวา 150 กิโลกรัม มีมาตรฐานและระบบควบคุมความปลอดภัย อาทิ 
ระบบตดัคันเรงเมือ่นาํขาตัง้ลง โดย กฟผ. ไดจดัหาผูประกอบการทีม่คีวาม
พรอมในการผลิตตัวรถตามสเปกที่ตองการ มีศูนยหรือเครือขายใหบริการ
ครอบคลมุพืน้ทีก่จิการ กฟผ. พรอมรองรบัการซอมแซมตรวจสภาพ และมี
อะไหลเปลี่ยนทันทีหากรถมีปญหา เพื่อใหไดรถที่มีคุณภาพ เหมาะสมกับ
การใชงานในพื้นที่สํานักงาน เขตเขื่อน และโรงไฟฟาของ กฟผ. โดยราคา
ตอคันรวมแบตเตอรี่อยูที่ 85,000 บาท

ความพิเศษของรถจักรยานยนตไฟฟา ENGY ที่ทําใหตางจากรถ
จักรยานยนตไฟฟาทั่วไปน้ัน นอกจากจะเปนรถจักรยานยนตไฟฟาเบอร 5 
ทีก่ารนัตคีณุภาพและการประหยดัพลังงานแลว รถคนันีย้งัใชแบตเตอรีช่นดิ
ลิเธียมไอออน ชนิด NMC (Lithium Nickel Manganese Cobalt Oxide) 

ขนาด 22 Ah จํานวน 2 กอนใตเบาะรถ ซึ่งสามารถรองรับการใชงานได
ประมาณ 100 กิโลเมตร ตอการชารจ 1 ครั้ง หากใชกอนแรกหมดแลวก็
สามารถใชกอนที่ 2 ตอไดทันที และสามารถแยกนําออกไปชารจภายนอก
ได และสามารถสลับแบตเตอรี่ (Swapping) ไดทันทีที่สถานีเปล่ียนสลับ
แบตเตอรีไ่ฟฟา (Swapping Battery Station) เพือ่รองรบัการใชงานทีต่อเนือ่ง 
ซึ่งแบตเตอรี่นี้ยังสามารถนํามาใชเปน Power Supply เพื่อจายไฟผานชุด
แปลงกระแสไฟฟา (DC-AC) ที่มาพรอมกับรถ เพื่อใชกับอุปกรณไฟฟาที่
จําเปนนอกสถานที่ หรือกรณีฉุกเฉินได 

นอกจากนี้ยังมีการติดตั้ง GPS Tracking และใหบริการแอปพลิเคชัน
เพ่ือใหผูใชงานไดรับความสะดวกในการบริหารจัดการการใชงานอีกดวย 
หากใครถูกใจรถจักรยานยนตไฟฟา ENGY ของ กฟผ. เตรียมเก็บสตางค
รอไดเลย เพราะในอนาคตอนัใกล สามารถจบัจองไปใชงานไดอยางแนนอน

ในชวงไมกี่ปที่ผานมานี้ เราเริ่มเห็นความโหดรายของวิกฤตภัย
ธรรมชาติตาง ๆ ที่รุนแรงมากขึ้น ไมวาจะเปน ฝุนพิษ PM2.5 หรือ
สถานการณนํ้าทวมใหญหลาย ๆ  ครั้งตอป ถึงเวลาแลวที่ทุกภาคสวนตอง
เริ่มลงมือทํา โดย กฟผ. จะขอเปนสวนหนึ่งในการขับเคลื่อนเร่ืองการดูแล
สภาพอากาศอยางจรงิจงั ดวยนวตักรรมและเทคโนโลยทีี่ทันสมยั เพือ่ชวย
กันรักษาโลกใบน้ีใหเปนบานที่นาอยู และสรางอากาศบริสุทธิ์ใหลูกหลาน
ของพวกเราตลอดไป 

กฟผ. จะขอเป็นส่วนหนึ่งในการ
ขับเคลื่อนเรื่องการดูแลสภาพอากาศ
อย่างจริงจัง ด้วยนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย"

“EGAT wants to continue to play 
an integral role in the drive to combat 
climate issues with modern technologies 
and innovations.”
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For example, EGAT has researched modied EVs in collaboration 
with the National Science and Technology Development Agency 
(NSTDA). This project entails employing a eet of 11 electric mini-buses 
to transport employees and sightseeing visitors in ten EGAT areas. It 
also creates 23 public charging stations, and labels over 12,000 e-bikes 
with EGAT No. 5 Label.

Now, in a move to raise energy efciency under its ‘Drive to Change 
the World’ campaign, EGAT has created its own brand of e-bike, named 
‘ENGY’.

The campaign involves a pilot production of 51 ENGY e-bikes for 
application in EGAT’s social enterprise and other activities in 19 areas 
nationwide. 

Also included in the scheme is the establishment of battery 
swapping electric charging stations at three EGAT Learning Centers: 
EGAT’s Headquaters in Nonthaburi Province; Mae Moh Power Plant 
in Lampang Province; and Lam Takhong Power Plant in Nakhon 
Ratchasima Province.

The ENGY brand has been registered with the Ministry of 
Commerce and the Department of Land Transport.

First put into service in February 2021, the bright yellow ENGY 
e-bikes sport sleek and stylish design. Most importantly, they are 
durable and safe, comfortable to drive and economic to run.

Each unit is powered by a 3 kW electric motor capable of a 
maximum speed of 80 kilometres per hour. They can climb slopes of 
up to 11.31 degrees and carry loads up to at least 150 kilogrammes.

Standard safety control systems include an automatic throttle 
cut-off system when the bike stationary stand is brought down.

EGAT has commissioned a qualied operator to manufacture the 

vehicles according to specications and established a network of 
service Centers in EGAT’s operation areas. Each center is equipped 
to provide repairs and maintains a stock of spare parts available for 
immediate replacement.

Each ENGY costs 85,000 baht, including the batteries.
Running on two 22 Ah Lithium Ion NMC (Lithium Nickel Manganese 

Cobalt Oxide) batteries placed under the seat, besides their No. 5 
energy saving label, ENGYs are also differentiated from other e-bikes 
by their guaranteed quality. 

Each battery pack has a range of about 100 kilometres per charge, 
and if the rst pack is used up, the second pack kicks in immediately. 
The exhausted pack can be detached for external charging and a 
charged unit swapped in at the nearest Battery Swapping Station right 
away, enabling continuous use.

Using an electrical converter (DC-AC) that comes with the vehicle, 
the on-board batteries can also be used to power other electrical 
equipment outdoors and in emergencies.

Furthermore, GPS Tracking is installed and connected to an app 
which enables the most efcient management of usage. 

Anyone interested in owning an ENGY for private use will be 
pleased to learn that bookings will soon be possible. 

Over the past few years, we have seen growing intensity and 
frequency of natural disasters, from PM2.5 dust to heavy ooding. It 
is time for all sectors to take action.

EGAT wants to continue to play an integral role in the drive to 
combat climate issues. With modern technologies and innovations, 
EGAT is fully committed to keeping our planet and our country liveable 
for generations to come. 
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CARE &  SHARE

รถจกัรยานยนตไฟฟา ENGY เปนรถจกัรยานยนตไฟฟาสเีหลอืง ดไีซน

โฉบเฉี่ยวสวยงาม แข็งแรงทนทาน ปลอดภัย และสะดวกสบายในการขับขี่
โดยขับเคลื่อนดวยมอเตอรไฟฟา 3 กิโลวัตต สามารถทําความเร็วสูงสุด 
80 กิโลเมตรตอชั่วโมง และขึ้นทางลาดชันได 11.31 องศา รับนํ้าหนักได
มากกวา 150 กิโลกรัม มีมาตรฐานและระบบควบคุมความปลอดภัย อาทิ 
ระบบตดัคันเรงเมือ่นาํขาตัง้ลง โดย กฟผ. ไดจดัหาผูประกอบการทีม่คีวาม
พรอมในการผลิตตัวรถตามสเปกที่ตองการ มีศูนยหรือเครือขายใหบริการ
ครอบคลมุพ้ืนทีก่จิการ กฟผ. พรอมรองรบัการซอมแซมตรวจสภาพ และมี
อะไหลเปลี่ยนทันทีหากรถมีปญหา เพื่อใหไดรถที่มีคุณภาพ เหมาะสมกับ
การใชงานในพื้นที่สํานักงาน เขตเขื่อน และโรงไฟฟาของ กฟผ. โดยราคา
ตอคันรวมแบตเตอรี่อยูที่ 85,000 บาท

ความพิเศษของรถจักรยานยนตไฟฟา ENGY ที่ทําใหตางจากรถ
จักรยานยนตไฟฟาทั่วไปน้ัน นอกจากจะเปนรถจักรยานยนตไฟฟาเบอร 5 
ทีก่ารนัตคีณุภาพและการประหยดัพลังงานแลว รถคนันีย้งัใชแบตเตอรีช่นดิ
ลิเธียมไอออน ชนิด NMC (Lithium Nickel Manganese Cobalt Oxide) 

ขนาด 22 Ah จํานวน 2 กอนใตเบาะรถ ซึ่งสามารถรองรับการใชงานได
ประมาณ 100 กิโลเมตร ตอการชารจ 1 ครั้ง หากใชกอนแรกหมดแลวก็
สามารถใชกอนที่ 2 ตอไดทันที และสามารถแยกนําออกไปชารจภายนอก
ได และสามารถสลับแบตเตอรี่ (Swapping) ไดทันทีที่สถานีเปล่ียนสลับ
แบตเตอรีไ่ฟฟา (Swapping Battery Station) เพือ่รองรบัการใชงานทีต่อเนือ่ง 
ซึ่งแบตเตอรี่นี้ยังสามารถนํามาใชเปน Power Supply เพื่อจายไฟผานชุด
แปลงกระแสไฟฟา (DC-AC) ที่มาพรอมกับรถ เพื่อใชกับอุปกรณไฟฟาที่
จําเปนนอกสถานที่ หรือกรณีฉุกเฉินได 

นอกจากนี้ยังมีการติดตั้ง GPS Tracking และใหบริการแอปพลิเคชัน
เพ่ือใหผูใชงานไดรับความสะดวกในการบริหารจัดการการใชงานอีกดวย 
หากใครถูกใจรถจักรยานยนตไฟฟา ENGY ของ กฟผ. เตรียมเก็บสตางค
รอไดเลย เพราะในอนาคตอนัใกล สามารถจบัจองไปใชงานไดอยางแนนอน

ในชวงไมกี่ปที่ผานมานี้ เราเริ่มเห็นความโหดรายของวิกฤตภัย
ธรรมชาติตาง ๆ ที่รุนแรงมากขึ้น ไมวาจะเปน ฝุนพิษ PM2.5 หรือ
สถานการณนํ้าทวมใหญหลาย ๆ  ครั้งตอป ถึงเวลาแลวที่ทุกภาคสวนตอง
เริ่มลงมือทํา โดย กฟผ. จะขอเปนสวนหนึ่งในการขับเคลื่อนเร่ืองการดูแล
สภาพอากาศอยางจรงิจงั ดวยนวตักรรมและเทคโนโลยทีี่ทันสมยั เพือ่ชวย
กันรักษาโลกใบน้ีใหเปนบานที่นาอยู และสรางอากาศบริสุทธิ์ใหลูกหลาน
ของพวกเราตลอดไป 

กฟผ. จะขอเป็นส่วนหนึ่งในการ
ขับเคลื่อนเรื่องการดูแลสภาพอากาศ
อย่างจริงจัง ด้วยนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย"

“EGAT wants to continue to play 
an integral role in the drive to combat 
climate issues with modern technologies 
and innovations.”

 JANUARY - MARCH 2021 45

For example, EGAT has researched modied EVs in collaboration 
with the National Science and Technology Development Agency 
(NSTDA). This project entails employing a eet of 11 electric mini-buses 
to transport employees and sightseeing visitors in ten EGAT areas. It 
also creates 23 public charging stations, and labels over 12,000 e-bikes 
with EGAT No. 5 Label.

Now, in a move to raise energy efciency under its ‘Drive to Change 
the World’ campaign, EGAT has created its own brand of e-bike, named 
‘ENGY’.

The campaign involves a pilot production of 51 ENGY e-bikes for 
application in EGAT’s social enterprise and other activities in 19 areas 
nationwide. 

Also included in the scheme is the establishment of battery 
swapping electric charging stations at three EGAT Learning Centers: 
EGAT’s Headquaters in Nonthaburi Province; Mae Moh Power Plant 
in Lampang Province; and Lam Takhong Power Plant in Nakhon 
Ratchasima Province.

The ENGY brand has been registered with the Ministry of 
Commerce and the Department of Land Transport.

First put into service in February 2021, the bright yellow ENGY 
e-bikes sport sleek and stylish design. Most importantly, they are 
durable and safe, comfortable to drive and economic to run.

Each unit is powered by a 3 kW electric motor capable of a 
maximum speed of 80 kilometres per hour. They can climb slopes of 
up to 11.31 degrees and carry loads up to at least 150 kilogrammes.

Standard safety control systems include an automatic throttle 
cut-off system when the bike stationary stand is brought down.

EGAT has commissioned a qualied operator to manufacture the 

vehicles according to specications and established a network of 
service Centers in EGAT’s operation areas. Each center is equipped 
to provide repairs and maintains a stock of spare parts available for 
immediate replacement.

Each ENGY costs 85,000 baht, including the batteries.
Running on two 22 Ah Lithium Ion NMC (Lithium Nickel Manganese 

Cobalt Oxide) batteries placed under the seat, besides their No. 5 
energy saving label, ENGYs are also differentiated from other e-bikes 
by their guaranteed quality. 

Each battery pack has a range of about 100 kilometres per charge, 
and if the rst pack is used up, the second pack kicks in immediately. 
The exhausted pack can be detached for external charging and a 
charged unit swapped in at the nearest Battery Swapping Station right 
away, enabling continuous use.

Using an electrical converter (DC-AC) that comes with the vehicle, 
the on-board batteries can also be used to power other electrical 
equipment outdoors and in emergencies.

Furthermore, GPS Tracking is installed and connected to an app 
which enables the most efcient management of usage. 

Anyone interested in owning an ENGY for private use will be 
pleased to learn that bookings will soon be possible. 

Over the past few years, we have seen growing intensity and 
frequency of natural disasters, from PM2.5 dust to heavy ooding. It 
is time for all sectors to take action.

EGAT wants to continue to play an integral role in the drive to 
combat climate issues. With modern technologies and innovations, 
EGAT is fully committed to keeping our planet and our country liveable 
for generations to come. 
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HEALTH  TIPS
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ก่อนออกจากบ้าน หลายคนมักใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาทีในการทบทวน
สิ่งของที่สําคัญ ๆ สําหรับพกพาออกไปนอกบ้าน และในช่วงนี้สิ่งสําคัญ
มาก ๆ และลืมไม่ได้ ถ้าลืมก็ต้องรีบเปิดประตูเข้ามาหยิบไปสวมโดยทันที 
นั่นคือ “หน้ากาก” นั่นเอง

ที่มา  สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  Office of the Health Promotion Foundation (Thai Health Promotion Foundation)

สิ่งที่ควรรู้ เมื่อหนู ๆ ต้อง

ทามกลางสถานการณการแพรระบาด
ของ COVID – 19 สิง่ทีเ่นนยํา้กนัตลอด คอื 
สวมหนากาก ลางมือบอย ๆ เวนระยะหาง
ทางสังคม และสแกนไทยชนะ ซึ่งเปนขอ
ปฏบิตัพิืน้ฐานทีต่องขอความรวมมอืใหทกุคน
ปฏิบัติโดยพรอมเพรียงกัน เพ่ือลดการแพร
กระจายและปองกัน COVID-19 และไม
เฉพาะผู  ใหญเท านั้นที่ต องปฏิบัติตาม
แนวทางการปองกัน COVID-19  เดก็ ๆ ก็
เชนเดยีวกนั เพราะพวกเขากม็โีอกาสรบัเช้ือ
ดงักลาวไดเชนเดยีวกับกลุมคนวยัอืน่ ๆ

Amid the COVID-19 epidemic, several 
precautions are constantly emphasized: 
wear a face mask, wash your hands, keep 
your distance from others, and scan with 
the ThaiChana app. In order to protect 
against the pandemic and reduce the 
spread of COVID-19, it is extremely 
important for everybody to cooperate and 
readily follow such measures. Of course, 
these health and safety guidelines are not 
restricted to adults. They are also 
applicable to children, as they are just as 
likely to be susceptible to the virus as any 
other age groups. 

Before leaving home, one typically 
makes a mental checklist of important 
things to bring. These days, among 
the most vital items on the list — one 
that must absolutely not be forgotten 
and often sends us running back home 
to retrieve — is a face mask. 

สวมหน้ากาก THINGS TO KNOW ABOUT 

MASK-
WEARING 
FOR CHILDREN
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องคการอนามยัโลก (WHO) และยนูเิซฟ (UNICEF) ไดรวมกนัปรับปรุง
แนวทางในการสวมหนากากอนามัยใหกับเด็ก เพ่ือปองกันการติดเช้ือ 
COVID-19 ดังนี้

1. เด็กทีม่สีขุภาพปกติ สามารถสวมหนากากทีไ่มใชหนากากทางการแพทย
หรือหนากากผาได

2. เด็กควรทาํตามหลกัการเดยีวกบัผูใหญในการสวมหนากาก รวมถงึลาง
มือกอนสวมหนากากดวย

3. ผู ใหญตองมั่นใจวาหนากากท่ีเตรียมไวใหเด็กมีขนาดเหมาะสม 
สามารถปดจมูก ปาก และคางของเด็กไดมิดชิด และสอนวิธีใส ถอด 
และการสวมหนากากอยางปลอดภัยใหเด็ก รวมถึงสอนเด็กไมใหเอา
มือไปสัมผัสหนากากดานหนา และไมดึงลงมาไวใตคางหรือในปาก

4. ควรเก็บหนากากไวในกระเปา หรือภาชนะอื่นที่เหมาะสม และไมใช
หนากากรวมกับผูอื่น

5. กอนใหเด็กสวมหนากาก ตองประเมินการใชหนากากของเด็กทุกวัยที่
มีพัฒนาการผิดปกติ ความพิการ หรือมีปญหาสุขภาพอื่น โดยพอแม 
ผูปกครอง ครู และผูใหบริการทางการแพทยของเด็กคนนั้น

6. เด็กที่มีโรคประจําตัว เชน โรคหลอดลมโปงพอง หรือมะเร็ง ควรสวม
หนากากทางการแพทย โดยปรึกษาแพทยกอน

7. เด็กที่มีอาการของ COVID-19 ควรสวมหนากากทางการแพทย 
แยกเด็กออกจากผูอืน่ รวมทัง้สมาชกิครอบครวั ในสวนของผูดแูลทีต่อง
ใกลชิดเด็กปวยในระยะตํ่ากวา 1 เมตร ที่บานก็ตองสวมหนากาก
เชนกนั

8. หากมีผูปวยในบาน และสมาชิกตองเขาใกลในระยะตํ่ากวา 1 เมตร 
ควรสวมหนากากทางการแพทยตลอดเวลาทั้งเด็ก และผูใหญ

9. เด็กไมควรสวมหนากากระหวางเลนกีฬาหรือออกแรงอื่น ๆ เชน วิ่ง 
กระโดด เลนในสนามเด็กเลน เพื่อจะไดไมขัดขวางการหายใจ เมื่อจัด
กิจกรรมเหลานี้ใหเด็ก ควรมีมาตรการทางสาธารณสุขที่สําคัญ ไดแก 

การรักษาระยะหางอยางนอย 1 เมตร จํากัดจํานวนเด็กที่เลนดวยกัน 
และเตือนใหเด็กลางมือบอย ๆ   

10. ถาเด็กจําเปนตองใสเฟซชิลด ควรปดคลุมทั้งหนา โคงปดดานขาง
ใบหนา ยาวลงไปใตคาง ขณะใสควรระวงัไมใหเกิดการบาดเจบ็ที่ทํา
ใหเฟซชิลดแตกหัก และเปนอันตรายตอดวงตาหรือใบหนาได

พอแมผูปกครองถือเปนสวนสําคัญที่จะชวยดูแลและปลูกฝงใหเด็ก ๆ 
มีสุขอนามัยที่ดี โดยการปฏิบัติตามชีวิตวิถีใหม ไดแก การลางมือ การเวน
ระยะหาง และการสวมหนากาก นอกจากชวยปองกัน COVID-19 แลว ยัง
สามารถปองกนัโรคอืน่ ๆ  ไดอกีดวย นอกจากนีแ้ลว การรบัประทานอาหาร
ทีม่ปีระโยชน ลด หวาน มนั เค็ม เพ่ิมผกัผลไม ออกกาํลงักายสม่ําเสมอ พกัผอน
ใหเพียงพอ และงดปจจัยเสี่ยงอยางเหลาและบหุร่ี เพื่อสุขภาวะทีด่ีนั่นเอง 
รูอยางนี้แลว กอนออกจากบาน คุณพอคุณแมอยาลืมสวมหนากากให
ตัวเองและหนู ๆ  กันดวย เพ่ือความปลอดภัยของทุกคน 

HEALTH  TIPS

พ่อแม่ผู้ปกครองถือเป็นส่วน
สําคัญที่จะช่วยดูแลและปลูกฝัง
ให้เด็ก ๆ มีสุขอนามัยที่ดี 
โดยการปฏิบัติตามชีวิตวิถีใหม่

“Parents play an important role in 
caring for their children and helping to 
instill a good sense of hygiene.”
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Following on from this, to help prevent COVID-19 infection, the World 
Health Organization (WHO) and UNICEF have jointly created a 
comprehensive set of guidelines on mask-wearing for children, as follows:

1. Children with normal health can wear non-medical masks or cloth 
masks.

2. Children should follow the same precautions as adults when wearing 
a mask. This includes washing hands before putting the mask on.

3. Adults must ensure that masks provided to children are the 
appropriate size, completely covering the nose, mouth, and chin. 
Children should also be taught how to safely put on and remove their 
face masks.

4. Face masks should be carefully kept in a bag or suitable container. 
Masks should not be shared with others. 

5. Before providing children with face masks, the use of masks must 
rst be assessed according to age and developmental disorders, 
disabilities or other health issues. This assessment should be carried 
out by the child’s parents, teachers, or medical provider.

6. Children with underlying diseases such as bronchospasm or cancer 
should rst consult a doctor before wearing a mask. Medical face 
masks should be provided.

7. Children displaying symptoms of COVID-19 must wear medical masks 
and must be separated from others, including family members. 
Caregivers who must stay in close proximity — within a one meter 
distance — of a sick child at home, must also wear a face mask.

8. If there is a COVID-19 patient in the house, with family members 
within a one meter distance of the patient, a medical mask should 
be worn at all times by both children and adults. 

9. Children should not wear masks during sports or when engaging in 
other physical activities — such as running, jumping, or playing in 
the playground — to prevent the masks from obstructing their 
breathing. When organizing such activities for children, important 
health measures should be taken into consideration. A minimum 
distance of one meter should be kept between each child, the number 
of children playing together should be limited, and children should 
be reminded often to wash their hands. 

10. If a child must wear a face shield, the shield should cover their entire 
face. Face shields must be curved around the sides of the face, and 
extend beneath the chin. When wearing a face shield, children should 
be careful not to break them and injure themselves, as plastic from 
the shields can harm the eyes or face.

Parents play an important role in caring for their children and helping 
to instill a good sense of hygiene. In this new normal way of living, this 
includes maintaining social distancing and wearing a face mask. Besides 
helping to prevent the spread of COVID-19, these precautions also help 
prevent the spread of other diseases. 

Besides these health and safety guidelines, it is also important to 
eat healthily — consume less sweet, oily and salty foods and more fruits 
and vegetables. For the sake of your good health, exercise regularly, get 
enough rest, and refrain from risky substances such as alcohol and 
tobacco. 
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ซีรีส์จบ แต่คนดูไม่จบ! 
เพราะเกิดอาการฟินค้างจนอยากเก็บกระเป๋าไปเที่ยวตามแล้วล่ะสิ!!

ฟินตามรอย 
“สปาร์คใจนายจอมหยิง่” 
เที่ยว 2 เขื่อนสวย ทัวร์ 1 ชุมชนน่าเรียนรู้ 

“สปารคใจนายจอมหยิ่ง” — ซีรีสโรแมนติกคอเมดี้สงทายป 2020 ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 
ทีน่อกจากทาํใหคนดมูคีวามสขุ สนุกไปกับเร่ืองราวนารกั ๆ  ของยทูบูเบอรหนุมผูเกิดมาพรอมพลงัพิเศษกบันักเขียนสาว
คนสวยแลว ยังเปนการโปรโมทและชวยกระตุนการทองเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนในชวงสถานการณโควิด 19 อีกดวย 
ใครดูแลวฟนไปกับวิวสวยละมุนก็ชวนกันออกไปเที่ยวไทยและอุดหนุนสินคาชุมชนตามรอยซีรีสนี้กันเลย

FOLLOW  ME
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‘Spark Jai Nai Jom Ying’ (Sparking the heart 
of Mr. Conceit) is a romantic comedy series of 
the Electricity Generating Authority of Thailand 
to end the year 2020 with a joy.

The series tells a cute fun-lled story of a 
young YouTuber who was born with special 
powers and a young female writer.

It also helps to spur tourism and the 
community economy during the COVID-19 
situation as well.

Viewers who enjoy the beautiful views seen 
in the series are invited to go see them by 
themselves and support community products to 
follow the trail of the series.

The series may be over, but the audiences 
remain engrossed and want to pack the 
luggage to go on a trip

FOLLOWING THE 
FOOTSTEPS OF 

‘SPARK JAI 
NAI JOM YING’ 
TOURING TWO BEAUTIFUL 
DAMS, AN INTERESTING 
COMMUNITY 
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เขื่อนภูมิพล
โลเคช่ันแรกถายทํากันที่เข่ือนภูมิพล อําเภอสามเงา จังหวัดตาก 

แคฉากเปดตัวแรกก็ชวนตะลึงใหกับความขั้นเทพของทั้งคนและวิวเลย 
ไมวาจะเปนความหลอของซัน พระเอกในเรื่องที่รับบทโดยนาย-ณภัทร 
เสียงสมบูรณ แคนั่งอยูบนรถเฉย ๆ  ก็ยังดูดีมีเสนห ขณะที่พีท เพื่อนสนิท
กําลังถายวิดีโอยูบนสันเข่ือนภูมิพล ทามกลางผืนฟา ผืนนํ้า และผืนปา 
ซนีนีท้าํใหเราเหน็ความยิง่ใหญของเขือ่นคอนกรตีโคงท่ีใหญและสงูทีส่ดุใน
เอเชียตะวนัออกเฉยีงใตและใหญเปนอนัดบั 8 ของโลกไดเตม็ตา เข่ือนของ
พอทีค่อยกกัเก็บน้ําไวเพ่ือการชลประทาน การอุปโภคบริโภคของประชาชน 
และการผลิตกระแสไฟฟาเพื่อความสุขของคนไทยมานานหลายสิบป

ภายในเขื่อนภูมิพลมีจุดเที่ยวชมมากมาย ไมวาจะเปนเขื่อนแมปง
ตอนลาง สวนน้ําพระทัย อาคารพิพิธภัณฑเฉลิมพระเกียรติฯ รัชกาลที่ 9 

ชมตนสักทรงปลูกในบริเวณสวนดอก และหามพลาดไปถายรูปท่ีสะพาน
ปงพิพรรธนที่ทอดขามลํานํ้าปง ปรากฎอยูในอีพี 3 ตอนที่ซันและอันนา 
(มายด-ลภสัลัล จริเวชสนุทรกลุ) นางเอกของเรือ่งปนจกัรยานอยูบนสะพาน 
อารมณคลายสะพานแขวน ตอนกลางคืนจะเปดไฟสวางดูโรแมนติกมาก
ทีเดียว 

พอถึงอีพี 4 จะเห็นอีกมุมสุดชิลของเขื่อนภูมิพล นั่นคือ รานกาแฟ
คุณสายชลที่อันนาและผูจัดการของเธอมานั่งคุยกัน เปนรานกาแฟที่
บรรยากาศรมรืน่ใตตนไมใหญ มองเหน็ววิภเูขาไกล ๆ  ทีส่าํคญักาแฟหอม ๆ  
ที่เสิรฟในรานเปนเมล็ดกาแฟอาราบิกาที่ชาวบานปลูกบนพ้ืนที่เหนือเขื่อน 
โดยไดรับการสงเสริมจาก กฟผ. สรางรายไดแกชุมชน

พดูถงึกาแฟแลวกข็อแนะนาํอกีหน่ึงความอรอยสดชืน่จากเขือ่นภมูพิล
ทีไ่มควรพลาดคือ ไอศกรมีเมลอนภแูกว ผลติจากเมลอนสดทีป่ลูกในโรงเรอืน
อัจฉริยะภายในเขื่อนภูมิพลน่ันเอง ใครมาเที่ยวก็ลองถามหาที่รานอาหาร
เฮือนภแูกวกนัไดเลย รวมถงึสินคาชุมชนอืน่ ๆ  กม็วีางจําหนายทีน่ีด่วย

ชุมชนแม่ระวาน 
“กินขาวมารึยัง?” เปนฉากท่ีอันนากับผูจัดการกําลังกินขาว แลวชวน

บราวนี่ เพ่ือนสาวใหกินขาวดวย พูดคุยกันถึงเมนูอาหารพื้นบานอยาง
ไขพะโลใสหนอไมแหง เห็ดผัดวุนเสนนํ้ามันหอย และปลาสด ๆ  ทอดกรอบ
ทีห่าไดจากในเขือ่น บงบอกวาทีช่มุชนบานแมระวานนัน้นํา้ปาอดุมสมบรูณ 
สมเปนแหลงอาหารชั้นยอด โดยเฉพาะ “ขาวหอมมะลิ 105” ของบาน
แมระวานขึ้นชื่อเรื่องความหอมนุม ทานอรอยมาก

แมระวานเปนหน่ึงในชมุชนรอบเขือ่นภมูพิล ที ่กฟผ. ดแูลและสนบัสนุน
มายาวนาน ตั้งแตป 2548 เพ่ือใหชาวบานสามารถอยูไดอยางยั่งยืนดวย
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BHUMIBOL DAM
The series’ rst location was lmed at Bhumibol Dam, Sam Ngao 

District, Tak Province.
The opening scene in the rst episode is the astounding sight of 

the scenery and handsome Sun, the lead character played by Naphat 
‘Nai’ Siangsomboon.

Just sitting idly on the car, he looks charming, while close friend 
Pete is lming a video on the edge of Bhumibol Dam in the midst of 
the sky, water and forest.

This scene gives us a panoramic view of the majesty of Asia’s 
tallest curved concrete dam, ranking 8th in the world.

This is the Father’s dam that keeps water for irrigation, public 
consumption and the production of electricity for the happiness of the 
Thai people for decades.

There are many sightseeing spots inside the Bhumibol Dam -- the 
Lower Mae Ping Dam, the Nam Pratai Park, the King Rama IX Museum, 
the teak trees planted in the garden area.

And do not miss the opportunity to take pictures at the Ping Phipat 
Bridge which spans across the Ping River and appears in episode 3 
where Sun and Anna (played by Lapaslal ‘Mind’ Jirawetsunthornkul), 
the lead female character, cycling on the illuminated suspension bridge 
at night, such a romantic scene.

The episode 4 sees another cool corner of Bhumibol Dam -- Khun 
Saichon coffee shop where Anna and her manager chit-chatting.

It is a cafe with a shady atmosphere under a big tree overlooking 
the distant mountains.

Here the aroma of Arabica coffee beans, grown by villagers on 
the upper part of dam with supports from EGAT and become one of 
the main sources of income for communities, lls the air.

Another refreshing and delicious recommendation from Bhumibol 
Dam is Phukaew Melon Ice Cream.

Made from fresh melon grown in a smart house within Bhumibol 
Dam, this frozen dessert is available at Huean Phu Kaew restaurant 
where other community products are also on sale.

MAE RAWAN COMMUNITY
“Have you eaten yet?” That is a scene where Anna and the manager 

are eating.
‘Brownie’ the girl friend is then invited to join to talk about local 

dishes such as Kai Palo (stewed eggs) with dried bamboo shoots, stir-
fried mushrooms with vermicelli in oyster sauce, and crispy fresh sh 
found in the dam.

The dishes are good indications of Baan Mae Rawan community’s 
abundant habitat and a great source of food, especially the ‘105 jasmine 
rice’ known for its fragrance, softness, and deliciousness.

Mae Rawan is one of the communities surrounding Bhumibol Dam 
which EGAT has supported since 2005 so that villagers can live 
sustainably by themselves.

Most of the villagers engage in agriculture, living the way of 
sufciency economy philosophy with emphasis on soil, water and forest 
conservation, building weirs to store rainwater as a reserve water source 
for the community so that they can do agriculture throughout the year. 

The organic rice grown in Mae Rawan is famous as a best-selling 
local product.

In the rst episode of the series, there is a talk about a 
demonstration of rice milling machines for the community. The organic 
rice from Mae Rawan is also served in Bhumibol Dam restaurants and 
sold to tourists to provide villagers with a stable income.

For those keen in learning about sufciency agriculture, there is 
a network of ‘local scholars’ at Mae Rawan who are ready to share the 
knowledge.
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สวนใครอยากเรียนรูวิถีเกษตรพอเพียง ที่นี่มีศูนยเครือขายปราชญ
ชาวบานแมระวาน ซึ่งพรอมจะแบงปนความรูแกผูที่สนใจ หรือหากมีเวลา
มานอนคางโฮมสเตยสักคืน ตื่นเชามาอาบแดดอุน ๆ สูดอากาศสุดสดช่ืน
ทีต่างกนัลบิลับกับเมืองใหญ ดืม่ดํา่บรรยากาศชมุชนรมิแมนํา้วงัท่ีโอบลอม
ดวยธรรมชาตบิริสทุธิ ์ลงมือเกบ็ผัก เกบ็ไขมาทาํอาหารพืน้บาน ไปเล้ียงปลา
เลี้ยงวัว ดูการแปรรูปผลผลิตเปนสินคาชุมชนนาใช เชน การทําสบูนํ้าสม
ควันไหม ทํายาหมองสมุนไพร ลองสัมผัสความสุขตามวิถีแมระวาน 
แลวจะรูวาบางทีความสุขที่เราตามหาก็งาย ๆ  แบบนี้เอง

เขื่อนศรีนครินทร์
ชวงทายของซีรีส นายซันชิ่งหนีจากเรื่องวุนวายทั้งหมดไปกางเต็นท

พกัใจทีร่มิอางเก็บน้ําในเขือ่นศรนีครนิทร อาํเภอศรสีวัสด์ิ จงัหวัดกาญจนบรุี
เปนอีกหนึ่งโลเคชั่นหลักของเรื่องที่มีธรรมชาติชวนฟนไมเปนรองใคร 
เช่ือวาฉากนี้สาว ๆ คงอยากมีโมเมนตกางเต็นทริมเข่ือน นั่งจิบวิวชิล ๆ 
เคียงขางนายซันกันสักครั้ง 

สําหรับเข่ือนศรีนครินทรหรือชื่อเดิมคือ “เข่ือนเจาเณร” สรางขึ้นกั้น
ลํานํ้าแควใหญ เปนเข่ือนหินถมแกนดินเหนียวท่ีกักเก็บน้ําไดมากที่สุดใน
ประเทศไทย หากข้ึนไปจุดชมวิวบนสันเข่ือนจะสามารถมองเห็นภาพความ
ใหญโตของโรงไฟฟา ขณะที่อีกฟากเปนวิวอางเก็บน้ําและปาตนนํ้าเหนือ
เขื่อนที่ยังสมบูรณมาก ๆ วากันวาเราสามารถพบนกเงือก ซึ่งถือเปนดัชนี
ชีว้ดัความอดุมสมบรูณของผืนปาในพืน้ทีป่าของเขือ่นศรนีครนิทรไดดวยนะ

นอกจากความสวยงามทางธรรมชาติแลว ภายในเขื่อนศรีนครินทรยัง
มีกิจกรรมใหเราไดใชเวลาพักผอนกันเต็มที่ อาทิ ไปลองเรือชมวิวในอาง
เก็บน้ํา อิม่อรอยกบัอาหารเมนเูด็ดทีร่านอาหารเรอืนธารา นัง่จบิกาแฟและ
ขนมหวานที่รานกาแฟคุณสายชล สักการะหลวงพอเจ็ดกษัตริยเพื่อความ
เปนสริมิงคล หรอืหากสนใจเรือ่งพลงังานและพชืพนัธุนานาชนดิกแ็วะไปที่
ศูนยการเรียนรูราชานุรักษ แนนอนตองไปเช็กอินที่สวนเวลารําลึกกับ

นาฬกาแดดยักษที่ไดเห็นกันเต็ม ๆ  ในตอนทายซีรีสดวย ซี่งสวนสวยแหงนี้
สรางขึน้เพ่ือราํลกึถึงพระมหากรณุาธคิณุและตระหนกัในพระราชจรยิวตัร
ของสมเด็จพระศรนีครนิทราบรมราชชนน ีผูทรงยึดถือเรือ่งคณุคาของเวลา
เปนสําคัญ

แลวไหน ๆ  มาเที่ยวเขื่อนกันทั้งที อยาลืมแวะอุดหนุนสินคาชุมชนของ 
กฟผ. เข่ือนศรีนครินทรกันดวยนะ ไมวาจะเปนกลวยตากและกลวยฉาบ
พลังงานแสงอาทิตยแสนอรอย ปลาราปลานิล ปลาวุนทอดกรอบที่แปรรูป
จากปลาในอางเก็บนํ้า มะขามปอมแกวแชอิ่มและพุทราเชื่อมยิ่งแชเย็นยิ่ง
อรอย หนอไมแหง-หนอไมดองเขือ่นศรนีครนิทรทัง้หวานทัง้กรอบ...เอาเปน
วายังมีของกินของฝากใหหิ้วกลับบานอีกเพียบ

ก็อยางที่พระเอกของเร่ืองวาไวในตอนจบ “เมืองไทยมีเข่ือนที่
ถายรูปสวย ๆ  หลายท่ี ชาวบานนารัก อาหารอรอย ตลาดชุมชนก็ดี” 
แตตอใหใครวาสวยแคไหนก็คงไมเทาเราออกไปสัมผัสดวยตัวเอง...
จริงมั้ย? 

FOLLOW  ME

ตนเอง วิถีชีวิตของชาวบานสวนใหญทําการเกษตร ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง โดยใหความสําคัญกับการอนุรักษดิน นํ้า และปา มีการ
สรางฝายชะลอนํ้าเพ่ือกักนํ้าฝนไวเปนแหลงนํ้าสํารองของชุมชนเพ่ือให
สามารถทําการเกษตรไดตลอดป การปลูกขาวอินทรียของแมระวาน เปน
หนึ่งในผลิตภัณฑขายดีและขึ้นชื่อของท่ีนี่ อยางในอีพีแรกของซีรีสก็มี
พูดถึงการสาธิตเครื่องสีขาวใหแกชุมชนดวย ซึ่งขาวอินทรียจากแมระวาน
ยังนํามาเสิรฟในรานอาหารของเข่ือนภูมิพล รวมถึงวางจําหนายให
กับนักทองเที่ยว ทําใหชาวบานมีรายไดที่แนนอน
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ชาวบานแมระวาน ซึ่งพรอมจะแบงปนความรูแกผูที่สนใจ หรือหากมีเวลา
มานอนคางโฮมสเตยสักคืน ตื่นเชามาอาบแดดอุน ๆ สูดอากาศสุดสดช่ืน
ทีต่างกนัลบิลับกับเมืองใหญ ดืม่ดํา่บรรยากาศชมุชนรมิแมนํา้วังท่ีโอบลอม
ดวยธรรมชาตบิรสิทุธิ ์ลงมอืเกบ็ผกั เกบ็ไขมาทาํอาหารพืน้บาน ไปเล้ียงปลา
เลี้ยงวัว ดูการแปรรูปผลผลิตเปนสินคาชุมชนนาใช เชน การทําสบูนํ้าสม
ควันไหม ทํายาหมองสมุนไพร ลองสัมผัสความสุขตามวิถีแมระวาน 
แลวจะรูวาบางทีความสุขที่เราตามหาก็งาย ๆ  แบบนี้เอง

เขื่อนศรีนครินทร์
ชวงทายของซีรีส นายซันชิ่งหนีจากเรื่องวุนวายทั้งหมดไปกางเต็นท

พกัใจทีร่มิอางเก็บน้ําในเขือ่นศรนีครนิทร อาํเภอศรสีวัสด์ิ จงัหวัดกาญจนบรุี
เปนอีกหนึ่งโลเคชั่นหลักของเรื่องที่มีธรรมชาติชวนฟนไมเปนรองใคร 
เช่ือวาฉากนี้สาว ๆ คงอยากมีโมเมนตกางเต็นทริมเข่ือน นั่งจิบวิวชิล ๆ 
เคียงขางนายซันกันสักครั้ง 

สําหรับเข่ือนศรีนครินทรหรือชื่อเดิมคือ “เขื่อนเจาเณร” สรางขึ้นกั้น
ลํานํ้าแควใหญ เปนเข่ือนหินถมแกนดินเหนียวท่ีกักเก็บน้ําไดมากที่สุดใน
ประเทศไทย หากข้ึนไปจุดชมวิวบนสันเข่ือนจะสามารถมองเห็นภาพความ
ใหญโตของโรงไฟฟา ขณะที่อีกฟากเปนวิวอางเก็บน้ําและปาตนนํ้าเหนือ
เขื่อนที่ยังสมบูรณมาก ๆ วากันวาเราสามารถพบนกเงือก ซึ่งถือเปนดัชนี
ชีว้ดัความอดุมสมบูรณของผนืปาในพืน้ทีป่าของเขือ่นศรนีครนิทรไดดวยนะ

นอกจากความสวยงามทางธรรมชาติแลว ภายในเขื่อนศรีนครินทรยัง
มีกิจกรรมใหเราไดใชเวลาพักผอนกันเต็มที่ อาทิ ไปลองเรือชมวิวในอาง
เก็บน้ํา อิม่อรอยกบัอาหารเมนเูด็ดทีร่านอาหารเรอืนธารา นัง่จบิกาแฟและ
ขนมหวานที่รานกาแฟคุณสายชล สักการะหลวงพอเจ็ดกษัตริยเพื่อความ
เปนสริมิงคล หรอืหากสนใจเรือ่งพลังงานและพชืพนัธุนานาชนดิกแ็วะไปท่ี
ศูนยการเรียนรูราชานุรักษ แนนอนตองไปเช็กอินที่สวนเวลารําลึกกับ

นาฬกาแดดยักษที่ไดเห็นกันเต็ม ๆ  ในตอนทายซีรีสดวย ซี่งสวนสวยแหงนี้
สรางขึน้เพ่ือราํลกึถึงพระมหากรณุาธคิณุและตระหนกัในพระราชจรยิวตัร
ของสมเด็จพระศรนีครนิทราบรมราชชนน ีผูทรงยึดถือเรือ่งคณุคาของเวลา
เปนสําคัญ

แลวไหน ๆ  มาเที่ยวเขื่อนกันทั้งที อยาลืมแวะอุดหนุนสินคาชุมชนของ 
กฟผ. เข่ือนศรีนครินทรกันดวยนะ ไมวาจะเปนกลวยตากและกลวยฉาบ
พลังงานแสงอาทิตยแสนอรอย ปลาราปลานิล ปลาวุนทอดกรอบที่แปรรูป
จากปลาในอางเก็บน้ํา มะขามปอมแกวแชอิ่มและพุทราเชื่อมยิ่งแชเย็นยิ่ง
อรอย หนอไมแหง-หนอไมดองเขือ่นศรนีครนิทรทัง้หวานทัง้กรอบ...เอาเปน
วายังมีของกินของฝากใหหิ้วกลับบานอีกเพียบ

ก็อยางที่พระเอกของเร่ืองวาไวในตอนจบ “เมืองไทยมีเขื่อนที่
ถายรูปสวย ๆ  หลายที่ ชาวบานนารัก อาหารอรอย ตลาดชุมชนก็ดี” 
แตตอใหใครวาสวยแคไหนก็คงไมเทาเราออกไปสัมผัสดวยตัวเอง...
จริงมั้ย? 

FOLLOW  ME

ตนเอง วิถีชีวิตของชาวบานสวนใหญทําการเกษตร ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง โดยใหความสําคัญกับการอนุรักษดิน นํ้า และปา มีการ
สรางฝายชะลอนํ้าเพ่ือกักนํ้าฝนไวเปนแหลงนํ้าสํารองของชุมชนเพ่ือให
สามารถทําการเกษตรไดตลอดป การปลูกขาวอินทรียของแมระวาน เปน
หนึ่งในผลิตภัณฑขายดีและข้ึนชื่อของที่นี่ อยางในอีพีแรกของซีรีสก็มี
พูดถึงการสาธิตเครื่องสีขาวใหแกชุมชนดวย ซึ่งขาวอินทรียจากแมระวาน
ยังนํามาเสิรฟในรานอาหารของเข่ือนภูมิพล รวมถึงวางจําหนายให
กับนักทองเที่ยว ทําใหชาวบานมีรายไดที่แนนอน
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Or if having time to spend a night at the homestay accommodation, 
you will wake up in the morning for a warm sunbath, breathing in the 
fresh air that is different from the city, immersing in the atmosphere 
of the community along the Wang River surrounded by pure nature, 
collecting vegetables and eggs to cook local food, feeding the sh and 
raising cattle.

There are opportunities to look at the way of turning materials into 
useful community goods such as making smoked orange soap and 
herbal balm.

Come to experience the Mae Rawan’s way of life, you will realize 
that there is a simple way of happiness around.

SRINAGARIND DAM
The end of the series shows Mr. Sun escaped from all the chaos 

and went to pitch a tent to rest his heart at the edge of the reservoir 
in Srinagarind Dam, Si Sawat District, Kanchanaburi Province.

This is another major location in the lm featuring natural 
surrounding second to none.

This is probably a scene where girls may want to have a moment 
to set up a tent on the edge of the dam sitting next to Mr. Sun to enjoy 
the great view.

Srinagarind Dam, formerly known Jao Nen Dam, was built to block 
the Khwae Yai River.

It is a rock-lled dam that can hold the most water in Thailand.
If you go up to the viewpoint on the dam ridge, you will see the 

greatness of the power plant, while on the other side is a view of the 
reservoir and the watershed forest above the dam.

It is said that we can nd a hornbill, an indicator of the abundance 
of forest in the designated forest area of Srinagarind Dam.

Besides the beauty of nature, inside the Srinagarind Dam, there 
are activities for us to spend a lot of time relaxing such as taking a 
scenic boat trip in the reservoir, enjoying delicious dishes at Ruentara 
Restaurant, sipping coffee and eating desserts at Khun Saichon Coffee 
Shop, and paying homage to Luang Pho Chet.

For those interested in energy and plants, go to the Rajanurak 
Learning Center.

Of course, you have to check in at the remembrance park with a 
giant sundial shown at the end of the series.

This beautiful garden was built to commemorate the late Princess 
Mother Srinagarindra’s grace and awareness of the time’s value.

And do not forget to stop by community shops at Srinagarind Dam 
for some good products such as sun-dried bananas and delicious solar-
powered cured bananas, fermented tilapia sh, deep-fried Pla Woon 
processed from reservoir sh, fermented Makham Pom tamarind, 
sweetened monkey apple which is more delicious when chilled, dried 
and pickled bamboo shoots which are sweet and crisp.

Let’s say there are a lot of goodies to bring home as the leading 
character put it: “Thailand has dams with photogenic views, lovely 
villagers, yummy food and good community market.”

But don’t take people’s words for it, you need to experience it 
yourself to prove that is true. 
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