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การกลับมาของสถานการณการแพรระบาดของ
โควิด-19 ระลอกใหมนี้ รุนแรงกวาเดิมมากมาย 
มาตรการตาง ๆ จึงตองกลับมารัดกุมและจริงจังอีกคร้ัง 
ซึ่งยอมสงผลกระทบตอเศรษฐกิจของประเทศ
อยางหลีกเ ล่ียงไมได  ส่ิงสําคัญท่ีสุดในเวลาน้ี
คือการรวมมือรวมใจของทุก ๆ คน ทุกหนวยงาน 
ทุกองคกร ที่จะใชศักยภาพที่มีเพ่ือชวยเหลือบรรเทา
ผลกระทบที่เกิดขึ้น 

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย หรือ กฟผ. 

ในฐานะหนวยงานของภาครฐั ทีน่อกจากจะมภีารกจิ
หลักในการดูแลความมั่นคงดานพลังงานไฟฟาของ
ประเทศแลว ในชวงเวลาที่เกิดวิกฤตการณใด กฟผ. 
ยังขอเปนสวนหน่ึงในการชวยสนับสนุนประคับ
ประคองใหประเทศผานพนวิกฤตเสมอ

EGAT MAGAZINE ฉบับนี ้จงึขอใหความสําคญั
กับเรื่องราวการกาวสูปที่ 53 ของ กฟผ. บนเสนทาง
ความทาทายในการเปลี่ยนผานสูพลังงานสะอาด 
พรอมกับการรวมพลิกฟนเศรษฐกิจไทย ซึ่งสะทอน
ใหเห็นวา กฟผ. ผลิตไฟฟาเพื่อความสุขของคนไทย 
ควบคูการดูแลสังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอม ดวย
แนวคิดที่วา กฟผ. เปนของคนไทยทุกคน และมุงมั่น
ทําเพื่อทุกคน หรือ EGAT for ALL ทั้งนี้ ยังเช่ือมั่น
เสมอวาหากเรายงัอยูเคยีงขางกนัแบบน้ี ไมวาจะเปน
วิกฤตใด เราจะผานพนไปดวยกันเสมอ 

The resurgence in COVID-19 cases this 
time around is much more severe than before, 
so all safety measures must be tightened and 
rigorously enforced again.

The country’s economy is inevitably 
affected, but what is most crucial now is the 
cooperation of everyone and every organization 
to use their potential to help mitigate the impact.

Besides fulfilling its mission to maintain the 
country’s electric power system security, the 
Electricity Generating Authority of Thailand 
(EGAT) is playing its part to support and sustain 
the country through the crisis.

In this issue of EGAT MAGAZINE, we focus 
on stories about EGAT’s 53rd anniversary, the 
challenges of the transition to clean energy and 
its contributions to social wellbeing and 
economic recovery.

These actions underscore EGAT’s mission 
to ensure conditions that promote happiness 
among Thai people in tandem with caring for 
society, communities, and the environment. All 
this is in accord with EGAT’s philosophy that it 
belongs to all Thai people and its commitment 
to working for everyone’s benefit which is 
consistent with its ‘EGAT for ALL’ tagline.

EGAT truly believes that if we continue to 
stand by each other, we can pass through hard 
times and successfully overcome any crisis 
together. 
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เม่ือวันท่ี 29 เมษายน 2564 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.)
จัดงานคลายวันสถาปนา กฟผ. กาวสูปท่ี 53 ข้ึนอยางอบอุนในรูปแบบ
ออนไลนพรอมกันทั่วประเทศ โดยมี นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวง
พลังงาน ในฐานะประธานกรรมการ กฟผ. ใหเกียรติกลาวปาฐกถาพิเศษ 
พรอมดวย นายบุญญนิตย วงศรักมิตร ผูวาการ กฟผ. กลาวพูดคุยและให
กําลังใจผูปฏิบัติงาน กฟผ. ทั่วประเทศ พรอมใหคํามั่นสัญญาเดินหนา
พา กฟผ. เขาสูปที่ 53 ดวยความมุงมั่นดําเนินภารกิจใหสอดคลองกับ
นโยบายรัฐและสิ่งที่ทั่วโลกมุงหวัง

 ในโอกาสนี้ นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน ในฐานะ
ประธานกรรมการ กฟผ. ไดกลาวชืน่ชมพนกังาน กฟผ. ทกุคนทีย่งัคงทุมเท
ทําหนาที่ในการยืนหยัดรักษาความมั่นคงดานพลังงานใหมีความพรอม
ตลอด 24 ชั่วโมง ทามกลางวิกฤตการณแพรระบาดของโควิด-19 
นอกจากน้ี ยังคํานึงถึงสังคมสวนรวม โดยชวยเหลือบุคลากรทางการแพทย
และประชาชน ดวยการจัดหาอุปกรณทางการแพทย ผลิตเจลแอลกอฮอล 
ประดิษฐตูตรวจโควิด  แจกจายไปยังโรงพยาบาลตาง ๆ ตลอดจนการ
ขานรับนโยบายของรัฐบาลในการจางงานนักศึกษาจบใหมเพ่ือลดปญหา
การวางงาน กระตุนเศรษฐกิจ และสนับสนุนการทองเที่ยว จึงขอขอบคุณ

งานวันสถาปนา
กฟผ. ก้าวสู่ปีท่ี 53

ชาว กฟผ. พร้อมใจร่วมงานอย่างอบอุ่นแบบ NEW NORMAL

จากใจในสิ่งที่ กฟผ. ไดดําเนินการมาตลอดระยะเวลาที่แสนยากลําบากนี้ 
และขอใหทุกคนสูในชวงเวลาที่เกิดภาวะวิกฤติแบบนี้ไปดวยกัน

ดานนายบุญญนิตย วงศรักมิตร ผูวาการ กฟผ. กลาววา ตลอด 52 ป
ท่ีผานมา กฟผ. เปนกลไกสําคัญของรัฐบาลในการสรางความม่ันคงทาง
พลังงานไฟฟา โดยมิไดมุงแสวงหาผลกําไรเปนท่ีต้ัง แตพยายามสรางสมดุล
พลังงานดวยการจัดหาแหลงผลิตไฟฟาท่ีมีตนทุนต่ํา ควบคูไปกับการสงเสริม
การผลิตไฟฟาจากพลังงานทดแทน เพ่ือพยุงอัตราคาไฟฟาของประเทศ
ไมใหสูงจนเกินไป อีกท้ังยังนําสงเงินรายไดเขารัฐ เพ่ือเปนงบประมาณใน
การพัฒนาประเทศสูงเปนลําดับตน ๆ  มาโดยตลอด ในการกาวสูปท่ี 53 กฟผ. 
มีความมุงม่ันท่ีจะกาวไปสูความย่ังยืนดวยพลังงานสะอาด หรือพลังงาน
หมุนเวียน (Renewable Energy: RE) และสรางความม่ันคงทางพลังงาน
เพ่ือใหแนใจวาทุกครัวเรือน ทุกภาคเศรษฐกิจ จะมีไฟฟาใชอยางตอเน่ือง

ผูวาการ กฟผ. พรอมผูบริหาร ยังไดใชชวงเวลาอันสําคัญน้ีกลาวทักทาย
ผูปฏิบัติงานทั่วประเทศอยางอบอุน พรอมทั้งใหกําลังใจเพื่อกาวผาน
สถานการณโควิด-19 นี้ไปดวยกัน ทั้งผูที่ Work from Home รวมไปถึง
ผูทีย่งัตองเขาไปทํางานในสถานทีต่าง ๆ  โดยเฉพาะพนกังานท่ีทําหนาทีเ่ดนิ
เครื่องโรงไฟฟาซึ่งถือวาเปนผูขับเคลื่อนภารกิจหลักของ กฟผ. 

EGAT MAGAZINE

OPEN  HOUSE
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The Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) marked 
its 53rd year of establishment with a virtual celebration joined by all 
units nationwide on April 29, 2021.

Mr. Kulit Sombatsiri, Permanent Secretary of the Ministry of Energy, 
in his capacity as Chairman of EGAT Board of Directors , made a special 
address at the online event.

He was joined by EGAT Governor Boonyanit Wongrukmit who 
offered words of encouragement to the state enterprise’s personnel 
across the country and pledged to move EGAT forward to fulfil its 
missions in line with government policies and global expectations.

Mr. Kulit took the opportunity to praise all EGAT employees for 
their continued dedication to maintaining energy security for the country 
in the midst of the coronavirus outbreak.

The EGAT Chairman also commended EGAT employees for 
supporting society by helping medical personnel and the public with 

EGAT CELEBRATES ITS 53RD ANNIVERSARY 
‘NEW NORMAL’ STYLE

the provision of medical equipment, disinfectant gels, and COVID-19 
specimen collection cabinets to hospitals.

EGAT has also responded to the government’s policy of hiring new 
graduates to reduce unemployment, stimulate the economy and support 
tourism, he added.

“I sincerely thank you for what you have done during this difficult 
period. Indeed, everybody would benefit if we would all work together 
in times of crisis like this.”

Mr. Boonyanit reflected that, over the past 52 years, EGAT has 
been an important tool of the government to ensure electricity security 
without prioritizing profit.

EGAT has strived for energy balance by procuring supplies from 
low-cost electricity sources in parallel with promoting production of 
electricity from renewable energies to keep electricity tariffs low while 
contributing to the national coffers. Indeed, EGAT has consistently 
been one of the country’s top contributors to the state treasury.

Moreover, EGAT has been committed to sustainability through 
clean and renewable energy, and creating energy security to ensure 
that every household and all sectors of the economy have access to 
uninterrupted power supplies.

The governor and management also marked the momentous 
occasion by warmly greeting workers all over the country and 
encouraging them to continue doing everything possible to get through 
the COVID-19 problems together.

The message was conveyed both to staff working from home and 
those who still have to work on-site in various capacities, in particular 
those keeping the power plants that comprise EGAT’s main mission 
running smoothly. 

 APRIL - JUNE 2021
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เรื่อง  ทิพย์สุดา ชาดี       Tipsuda Chadee

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ท่ีกลับมารุนแรงกว่าเดิม 
ทําให้เศรษฐกิจของประเทศต้องหยุดชะงักอีกคร้ัง การฟ้ืนตัวจากน้ีไปจึงต้อง
อาศัยพลังจากทุกภาคส่วนกอบกู้ประเทศให้พ้นวิกฤตในคร้ังน้ี การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. ในฐานะหน่วยงานรัฐท่ีรับผิดชอบความม่ันคงด้าน
พลังงานไฟฟ้าของประเทศ ถือเป็นหน่ึงในกลไกของรัฐท่ีจะช่วยขับเคล่ือน
ประเทศให้ผ่านพ้นวิกฤตไปได้

The new spike in COVID-19 infections has been the most critical so far, causing the 
economy to grind to a halt again. Recovery now heavily depends on the consolidated 
strengths of all sectors. As the government agency responsible for national power 
security, Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) is geared up to play its part 
in propelling the country through the crisis.

EGAT MAGAZINE

กฟผ. กับความท้าทายในการเปลี่ยนผ่าน
สู่พลังงานสะอาด 

พร้อมร่วมพลิกฟื้นเศรษฐกิจไทย

ก้าวสู่ปีที่ 53 

TRANSITIONING TO CLEAN ENERGY AND REVIVING THE THAI ECONOMY

EGAT Marches On Into Year 53 

SPECIAL  STORY
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STANDING WITH THAI PEOPLE 
IN THEIR TIME OF NEED

From the outset of the coronavirus pandemic, EGAT has 
mobilised volunteer employees across the country and contributed 
over 200 million baht to supplies of medical equipment. It has also 
innovated COVID-19 protective measures such as virus detection 
cabinets and provided disinfectant gels and sprays, and pedal-
operated sanitizer dispensing stands for hospitals and thousands of 
schools nationwide.

EGAT has also undertaken to help stimulate the economy by 
creating over 1,000 positions of short-term employment, supporting 
tourism and community product sales with over 50 million baht, and 
providing various other forms of assistance that are all ongoing.

EGAT’s latest anti-COVID-19 endeavour involves assisting in 
setting up and running field hospitals that reduce the burden of 
caring for asymptomatic COVID-19 carriers on permanent hospitals 
across the country.

EGAT has accelerated its production of COVID-19 detection 
cabinets which are in such great demand, with more than 500 units 
shipped already.

EGAT also provides essential items to the field hospitals, 
according to their needs. Anything that can help restore normal 
living conditions to Thai people as soon as possible.

As for its other important task of maintaining the security of the 
country’s power system, EGAT has raised its control measures to 
the highest level, even to the extent of confining staff in charge of 
power plant operation and electricity transmission control to 
designated safe zones. This safety protocol will remain in effect until 
the crisis is over, so the public can at least count on continuous 
uninterrupted and sufficient power supplies around the clock.

Furthermore, in order to stimulate the economy and create 
employment, EGAT is accelerating projects already approved under 
the Thailand Power Development Plan 2018 - 2037 (PDP2018 Rev.1). 
Among these projects are construction of floating solar farms, power 
transmission security enhancement, and electric vehicle (EV) 
infrastructure development.

Over the years, and especially now, EGAT has contributed billions 
of baht from its annual revenues to state coffers for national 
development.

กฟผ. เคียงข้างคนไทยทุกวิกฤต
นบัต้ังแตเกิดการแพรระบาดของเช้ือโควดิ-19 กฟผ. ไดระดมทกุสรรพ

กําลังท้ังกําลังกายจากพนักงานจิตอาสาทั่วประเทศและกําลังทรัพยกวา 
200 ลานบาท จัดหาอุปกรณการแพทย ผลิตนวัตกรรมปองกันโควิด-19 
อาทิ ตูตรวจโควิด เจลและสเปรยแอลกอฮอล เสากดเจลอนามัยแบบ
เทาเหยียบ มอบใหแกโรงพยาบาลและโรงเรียนนับพันแหงท่ัวประเทศ 
รวมถงึมาตรการกระตุนเศรษฐกจิผานการจางงานระยะสัน้กวา 1,000 อตัรา 
สนบัสนุนการใชจายดานการทองเทีย่วและสนิคาชมุชนอกีกวา 50 ลานบาท 
และใหความชวยเหลือในดานตาง ๆ  มาอยางตอเนื่อง จนถึงปจจุบัน กฟผ. 
มุงใหความชวยเหลือแกโรงพยาบาลสนามทั่วประเทศเพ่ือรวมลดภาระ
อันหนักอึ้งในการดูแลผูปวยที่ไมแสดงอาการ โดยเรงผลิตตูตรวจโควิด
ซึ่งมีความจําเปนและกําลังเปนที่ตองการอยางมากในขณะนี้ จนสามารถ
แจกจายไปแลวกวา 500 ตู รวมถงึส่ิงของจําเปนใหแกโรงพยาบาลสนามตาม
ความตองการของแตละแหง ดวยความมุงหวังใหคนไทยสามารถกลับมา
มีชีวิตปกติโดยเร็วที่สุด

สวนภารกจิสําคญัในการดแูลความมัน่คงระบบไฟฟาของประเทศ กฟผ. 
ไดยกระดับมาตรการคุมเขมขั้นสูงสุดคือ ล็อกดาวนพนักงานเดินเครื่อง
และควบคมุการจายไฟฟา รวมถงึพนักงานทีด่แูลระบบสงไฟฟาทัว่ประเทศ
ใหปฏิบัติหนาที่อยูเฉพาะในพื้นที่ควบคุม Safe Zone จนกวาจะพนวิกฤต
เพ่ือใหประชาชนมไีฟฟาใชตลอด 24 ชัว่โมง และเพยีงพอตอความตองการ
ในชวงสถานการณวิกฤต

นอกจากนี้ กฟผ. ยังเรงดําเนินโครงการตาง ๆ  ที่ไดรับอนุมัติตามแผน
พัฒนากําลังผลิตไฟฟาของประเทศไทย พ.ศ. 2561 – 2580 (PDP2018 
Rev.1) เพ่ือชวยกระตุนเศรษฐกิจและเกิดการจางงานในประเทศอยาง
ตอเน่ือง เชน การสรางโซลารลอยน้ํา การกอสรางระบบสงเสริมความมัน่คง
ในการจายไฟฟา การลงทุนโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมยานยนต
ไฟฟาท่ีกําลังพุงทะยานอยางรวดเร็ว รวมถึงนําสงรายไดหลายหม่ืนลานตอป
ใหกับรัฐเพ่ือนําไปเปนงบประมาณในการบริหารประเทศดานอื่น ๆ  อีกดวย 

พลังงานไฟฟ้าเพ่ือความสุขท่ีย่ังยืนของคนไทย 
ควบคู่การดูแลชุมชนและสิ่งแวดล้อม

ตลอด 52 ปท่ีผานมา กฟผ. ไมเคยหยุดผลิตไฟฟาเพ่ือความสุขของ
คนไทย และกําลังเดินหนาพัฒนาการผลิตไฟฟาของประเทศสูพลังงาน
สะอาดโดยมีเปาหมายท่ีความย่ังยืนของชาวโลก ตอบโจทยการปลอย
คารบอนไดออกไซดสุทธิเปนศูนย (Carbon Neutral) ผานโครงการโรงไฟฟา
พลังงานแสงอาทิตยบนทุนลอยน้ํารวมกับโรงไฟฟาพลังน้ํา (Hydro-Floating 
Solar Hybrid Project) หรือโซลารลอยน้ํา ซ่ึงนับเปนมิติใหมของการผลิต
ไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนแบบผสมผสาน ทําใหระบบไฟฟามีเสถียรภาพ
ดีกวาเดิมและไมตองใชท่ีดินในการติดต้ังแผงโซลารอีกดวย โดยเร่ิมโครงการ

แรกท่ีเข่ือนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ซ่ึงคาดวาจะสามารถจายไฟ
เชิงพาณิชยไดในเดือนมิถุนายนน้ี และจะเปนตนแบบของเข่ือนตาง ๆ  ตอไป

นอกจากนี้ กฟผ. ไดพัฒนาระบบไฟฟาใหมีความยืดหยุน (Grid 
Modernization) เพ่ือรองรับพลังงานหมุนเวียนที่จะเขามาในระบบเพิ่ม
มากขึ้น อาทิ การจัดตั้งศูนยพยากรณพลังงานหมุนเวียนที่พรอมพัฒนา
เปนศูนยควบคุมพลังงานหมุนเวียน การพัฒนาแบตเตอรี่กักเก็บพลังงาน 
รวมถึงการพัฒนากลไกการสงมอบไฟฟาสีเขียวเพ่ือดึงดูดการลงทุน
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For the past 52 years and counting, EGAT has never wavered from 
its duty of continuously generating electricity so Thai people can live 
their lives happily. 

In this connection, EGAT is moving ahead with plans to shift the 
country’s electricity generation profile towards clean energy. With its 
carbon neutral target and commitment to global sustainability, EGAT 
is fast-tracking its drive to achieve zero carbon dioxide emissions. 

At the forefront of this endeavour is EGAT’s Hydro-Floating Solar 
Hybrid Project, offering a new dimension of electricity generation that 
combines two renewable energy forms in a hybrid system. The system 
has the added advantage of making both energies more stable. Better 
yet, no land is required for the installation of the panels on the solar 
energy side of the equation.

The first project of this kind has taken off at Sirindhorn Dam, Ubon 
Ratchathani Province. Its commercial operation is expected to begin 
in June 2021. The facility will automatically serve as a model for similar 
developments at other EGAT dams.

At the same time, EGAT is developing a flexible power system by 
means of Grid Modernisation that supports greater access of 
renewables to the energy system.

The programme involves establishing the RE Forecast Center that 
can also function as a renewable energy control hub. Batteries are  

also be developed for energy storage. Green power delivery 
mechanisms is being set up to attract investment from global green 
power-hungry giants. Moreover, EGAT is a sole certifiers for Renewable 
Energy Certificate in Thailand.

Another transition to clean energy involves promotion of the EV 
industry. As an additional benefit, this can significantly reduce the 
prevalence of harmful PM2.5 micro dust in the air.

For its part, EGAT has launched EGAT EV Business Solutions, a 
new venture in collaboration with major automotive companies to 
develop ‘EleX by EGAT’ charging stations. The plan calls for 400 
charging facilities covering all major routes nationwide to be operational 
over the next five years.

The scheme also encompasses the development of applications, 
charging equipment and related innovations. It is all part of the bid to 
put in place a reliable EV ecosystem in Thailand in what would be a 
significant stride towards achieving a sustainable low-carbon society.

EGAT also promotes efficient electric energy consumption and 
monitors air quality monitoring in accordance with ‘Air TIME’ guidelines. 
This is achieved through various cooperation projects that include 
Label No.5 energy efficient products, Green Schools, learning centers, 
and reforestation projects to help absorb more of the carbon dioxide 
the country produces.

POWERING SUSTAINABLE HAPPINESS, 
CARING FOR COMMUNITIES AND THE ENVIRONMENT

SPECIAL  STORY
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EGAT BELONGS TO 
AND IS DEDICATED TO ALL THAIS 

Thailand’s transition to clean energy is being sped up to tackle 
the global warming, and to keep pace with changing electricity 
demand patterns. To succeed in the mission, a well-considered and 
comprehensive approach must be taken that caters to all categories 
of power users and reflects all practical power-generation resources.

It is still too early to dispense with the main power plants that 
sustain the security of our national power system. We cannot yet 
totally rely on renewable energies, power supply from which 
fluctuates and is still relatively small.

Developing a replacement project in an existing area will ensure 
a smooth transition in terms of regional power security and economic 
value in cost reduction for new transmission of tens of billions of 
baht. On the plus side, this will all give rise to employment and turn 
the economy around. Meanwhile, taking advantage of indigenous 
low-cost fuels can moderate consumers’ electricity bills. 

All this will create equal access to power, so that the public at 
large can enjoy the benefits. 

No matter how tough the COVID-19 situation is, EGAT will 
continue to stand by Thai people. We will provide the power that 
drives the economy and support society through these difficult times. 
With our ‘EGAT for ALL’ mission statement, we can do no less. 

ของบริษัทยักษใหญระดับโลกที่ตองการไฟฟาสีเขียว ตลอดจนการเปน
ผูรับรองใบอนุญาตการผลิตพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy 
Certification) เพียงผูเดียวในประเทศไทย เพ่ือใหผูใชไฟฟานําไปใชใน
การรับรองการใชพลังงานสีเขียว 

อีกหน่ึงการเปล่ียนผานสูพลังงานสะอาด ลดปญหา PM2.5 ไดอยาง
เปนรูปธรรมคือ การสงเสริมอุตสาหกรรมยานยนตไฟฟา (อีวี) ซึ่ง กฟผ. 
ไดเดินหนาเปดธุรกิจใหมคือ “EGAT EV Business Solutions” รวมมือ
กับพันธมิตรและบริษัทยานยนตยักษใหญหลายแหง เพ่ือพัฒนาสถานีอัด
ประจุไฟฟา EleX by EGAT ซึ่งตั้งเปาขยายใหถึง 400 สถานี ภายในอีก 
5 ปขางหนาเพือ่ใหครอบคลมุทกุเสนทางหลกัท่ัวประเทศ รวมถงึการพัฒนา
แอปพลิเคชัน อุปกรณชารจ และนวัตกรรมที่เก่ียวของ หวังสรางระบบ
นิเวศยานยนตไฟฟาของประเทศไทยใหมีความมั่นคง เดินหนาสูสังคม
คารบอนตํ่าไรมลพิษอยางยั่งยืน 

ในขณะเดยีวกนั กฟผ. ยงัสงเสริมการเพิม่ประสทิธภิาพการใชพลงังาน
ไฟฟาควบคูกับการดูแลคุณภาพอากาศตามแนวทาง Air TIME ผาน
โครงการความรวมมอืตาง ๆ  เชน ผลติภณัฑไฟฟาเบอร 5 สงเสริมการเรยีนรู
ผานหองเรียนสีเขียว ศูนยการเรียนรู รวมถึงโครงการปลูกปาเพิ่มพ้ืนที่
สีเขียว เพ่ือชวยดูดซับคารบอนไดออกไซดของประเทศอีกดวย

กฟผ. เป็นของคนไทยทุกคน 
และมุ่งมั่นทําเพื่อทุกคน

แมประเทศไทยกําลังเรงสปดเปล่ียนผานพลังงานของประเทศสู
พลังงานสะอาด เพ่ือตอบโจทยปญหาภาวะโลกรอนและเทาทันกับรูปแบบ
ความตองการใชไฟฟาที่เปล่ียนไป แตการเปลี่ยนผานพลังงานตอง
ดําเนินการอยางมีสติ รอบดาน และคํานึงถึงประชาชนผูใชไฟฟาทุกกลุม 
เพราะประเทศเรายงัมีความจาํเปนตองพ่ึงพา ‘โรงไฟฟาหลัก’ เพ่ือดูแลความ
มั่นคงระบบไฟฟาของประเทศในชวงท่ีไมสามารถผลิตไฟฟาจากพลังงาน
หมุนเวียนได และคํานึงถึงประชาชน

การพัฒนาโรงไฟฟาทดแทนในพื้นท่ีเดิมจึงเปนตัวชวยสําคัญท่ีชวย
สนับสนุนการเปลี่ยนผานพลังงานใหราบรื่น ทั้งในดานความมั่นคงในการ
ใชไฟเปนรายภาคเพ่ือสรางความม่ันคงทางพลังงานในแตละพ้ืนท่ี ดานความ
คุมคาทางเศรษฐกจิทีจ่ะชวยลดตนทนุการกอสรางระบบสงไฟฟาใหมมลูคา
หลายหมืน่ลานบาท กอใหเกิดการจางงาน การหมนุเวียนเศรษฐกจิ และดาน
การรกัษาสมดุลคาไฟฟาจากการใชเช้ือเพลงิในประเทศทีม่ตีนทุนตํ่าทําให
คาไฟฟาไมสูงเกินไป อีกทั้ง ยังเปนการสรางความเทาเทียมในการเขาถึง
การใชพลังงานไฟฟาของประชาชนในประเทศของเราอีกดวย

ไมวาวิกฤตโควิด-19 ครั้งนี้จะหนักหนาเพียงใด กฟผ. จะรวมเคียงขาง
คนไทย เปนอีกหน่ึงพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยภายใต
แนวคิด EGAT for ALL กฟผ. เพื่อทุกคน ดวยการผนึกกําลังภาคีกับ
ทุกเครือขาย เพ่ือฟนฟูเศรษฐกิจตั้งแตระดับฐานรากขึ้นไป ใหสามารถกาว
ขามผานวิกฤตครั้งนี้ไปดวยกัน 



โลกแห่งพลังงานกําลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงในด้านอื่น ๆ  

ทีเ่กิดขึน้ ด้วยเทคโนโลยใีหม่ ๆ  ทีส่ามารถพลกิโฉมรปูแบบพลงังานไปอย่างสิน้เชงิ จะเหน็ได้ว่า

ในหลายประเทศท่ัวโลกเริ่มยุติบทบาทการเป็นโรงไฟฟ้าหลักของโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิง

ฟอสซิลในการผลิตไฟฟ้า และมาทดแทนด้วยโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนมากข้ึน อีกท้ัง

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ท่ีส่งผลให้ความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้า

ลดลงน้ัน ได้กลายเป็นแรงผลักดันให้การเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานเร็วขึ้นไปอีก 

นั่นสะท้อนถึงแนวโน้มในอนาคตท่ีกําลังเปลี่ยนไปในโลกพลังงาน ทิศทางของ กฟผ. จะเป็น

อย่างไร ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงเหล่าน้ี เพ่ือท่ีจะผลิตไฟฟ้าใช้ได้เพียงพอต่อ

ความต้องการของประเทศ ขณะท่ียังต้องรักษาความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าไว้ด้วย 

ซึ่งเป็นพื้นฐานสําคัญของการขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของคนไทย

เรื่อง  ชุติมา สิริทิพากุล       Chutima Siridhipakul

เปิดทิศทางพลังงานไฟฟ้า 
ตอบโจทย์ความมั่นคงระบบ
“เพิ่มประสิทธิภาพโรงไฟฟ้า 

มุ่งพัฒนารับเทรนด์โลกยั่งยืน”
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Like so many sectors, the world of energy is transforming 
rapidly, as new technologies radically altering the energy 
generation landscape are introduced. Several countries have 
begun to curtail reliance on fossil fuel-based power plants as 
the main source of electricity and are increasingly replacing 
them with renewable energy forms. The COVID-19 pandemic 
has reduced demand for electricity and accelerated 
transformation of energy consumption behavior. And so go 
the future trends that are changing the overall energy picture. 
What will the Electricity Generating Authority of Thailand 
(EGAT)’s direction be amid all this? What does it need to do 
to ensure there is enough electricity supply to meet the 
country’s need? while still maintaining electrical power 
security; the fundamental force driving quality of life and the 
Thai economy. 

FIRED UP 
FOR THE FUTURE
EGAT LEADS THE WAY TO 
SUSTAINABLE POWER GENERATION 
SOLUTIONS THAT CAN SAVE THE DAY
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คุณพลศรี สุวิศิษฏอาษา รองผูวาการผลิตไฟฟา ในฐานะแมทัพใหญ
ที่ดูแลภาคการผลิตไฟฟาของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 
พรอมดวย คุณประเสริฐศักด์ิ เชิงชวโน รองผูวาการพัฒนาโรงไฟฟาและ
พลังงานหมุนเวียน กฟผ. อีกแมทัพคนสําคัญที่จะสรางความเปลี่ยนแปลง
ใหกับการพัฒนาโรงไฟฟาใหม มารวมใหมุมมองและทิศทางการพัฒนา
โรงไฟฟาที่มีอยูและโรงไฟฟาที่จะเปนภาพของ กฟผ. ในอนาคตตอไป

โจทย์ใหญ่วนัน้ีคอื การรักษาความม่ันคงระบบไฟฟ้า
คณุพลศร ีสุวศิษิฏอาษา รองผูวาการผลติไฟฟา เร่ิมตนดวยการอธบิาย

หลักการของโรงไฟฟามั่นคงใหเขาใจกอนวา โรงไฟฟาที่มีความมั่นคง
จะตองสามารถสงจายไฟฟาไดอยางมีเสถียรภาพ โดยตองสามารถระบุ
อยางชดัเจนไดวาตอหนึง่วันจะเดนิเครือ่งผลติไฟฟาไดเทาใด ซึง่อาจจะมเีหตุ
ทําใหตองหยุดเดินเครื่องบาง แตที่สําคัญคือตองอยูในขอบขายที่สามารถ
ควบคุมได  ขณะเดียวกันหากมองในมุมมองความตองการของมนุษยนั้น 
ความมั่นคงคือเมื่อใดที่ตองการใชไฟฟาก็จะตองมีไฟฟาใหใชทันที ดังน้ัน
โจทยใหญวันนี้คือ จะทําอยางไรที่จะรักษาความมั่นคงระบบไฟฟา ซึ่งตอง
เร่ิมจากการมองที่แหลงกําเนิดของพลังงานไฟฟาหรือโรงไฟฟาที่เรามีอยู
จะตองมคีวามมัน่คง สามารถผลติไฟฟาไดอยางตอเนือ่งและเพยีงพอนัน่เอง

โรงไฟฟ้ามัน่คงได้ด้วยเทคโนโลยีดจิทิลัอนัชาญฉลาด
ส่ิงท่ีจะทําใหโรงไฟฟามั่นคงไดนั้นคือ “เทคโนโลยี” การปรับปรุง

โรงไฟฟาในรปูแบบหน่ึงท่ีหลายคนนาจะคุนหกูนัไมนอยนัน่กค็อื “โรงไฟฟา
ดิจิทัล” (Digital Power Plant) คือ การนําเอาระบบดิจิทัลเขามาใชงาน
ในโรงไฟฟา เพ่ือพฒันาระบบควบคมุของโรงไฟฟา ซึง่ปจจบุนัมกีารใชระบบ 
PMAS (Predictive Maintenance Analytics System) ที่สามารถ
คาดการณความขดัของเสียหายของเครือ่งจกัร และแจงเตือนลวงหนาแบบ
อตัโนมตั ิเพ่ือใหสามารถตดัสินใจวางแผนงานบาํรงุรกัษาไดอยางเหมาะสม 
และยังมีระบบ PMDS (Power Plant Monitoring and Loss Diagnostic 
System) ที่รวบรวมขอมูลของการเดินเครื่องและบํารุงรักษาโรงไฟฟา
พลังความรอนและโรงไฟฟาพลังความรอนรวม เพ่ือนํามาคํานวณและ
แสดงผลประสิทธิภาพการเดินเครื่อง รวมถึงติดตามและวินิจฉัยปจจัย
ทีท่าํใหเกิดการสญูเสียความรอนของโรงไฟฟา ปจจบุนัโรงไฟฟาหลายแหง
ของ กฟผ. ไดใชระบบดังกลาวแลว

อีกหนึ่งในการนําเทคโนโลยีเขามาปรับปรุงโรงไฟฟานั่นคือ “โรงไฟฟา
ยืดหยุน” (Flexible Power Plant)  ซึ่งทําใหสามารถเดินเครื่องโรงไฟฟา
ไดไวย่ิงกวาเดิม เชน การ Start up โรงไฟฟาจากเดิมใชเวลา 4 ชั่วโมง 
จะลดเหลือเพียง 2 ชั่วโมง เปนตน นอกจากนี้การเพ่ิมหรือลดโหลดของ
ระบบไฟฟาจะมคีวามรวดเรว็มากยิง่ข้ึนและสามารถเดนิเครือ่งไดตํา่กวาเดิม 
เชน โรงไฟฟาขนาด 700 เมกะวัตต  เดินเครื่องไดตํ่าสุด 400 เมกะวัตต 
เม่ือปรับปรุงแลวจะสามารถเดินเครื่องไดตํ่าสุด 250 เมกะวัตต และเดิม
สามารถเพ่ิมโหลดได 15 เมกะวัตตตอนาที มาเปนเพ่ิมและลดโหลดได 
50 เมกะวัตตตอนาที สนองตอบความตองการของระบบไดอยางรวดเร็ว  

โจทย์ใหญ่วันนี้คือ จะทําอย่างไร

ที่จะรักษาความมั่นคงระบบไฟฟ้า 

โรงไฟฟ้าที่มีอยู่จะต้องมีความมั่นคง 

สามารถผลิตไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่อง

และเพียงพอ”

“One of our biggest challenges today is how 
to ensure the power system security. At the 
very least, all our existing power plants must 
function reliably, continuously and sufficiently.” 
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คุณพลศรี สุวิศิษฏ์อาษา
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โรงไฟฟาวังนอย จังหวัดอยุธยา ถือเปนโรงไฟฟาแรกที่มีการปรับปรุง
ใหเปนโรงไฟฟาท่ีมีความยืดหยุน ซึ่งการเลือกปรับปรุงโรงไฟฟาวังนอย 
ชดุที ่4 นัน่เพราะเปนโรงไฟฟากึง่ใหมทีม่อีายกุารใชงานเหลอืมากกวาสบิป 
และตองการใหเปนโรงไฟฟาทดลองในการเปนผูนําในการตอบสนอง
ตอระบบอยางรวดเร็ว หรือการเดินเคร่ืองเพื่อชวยเหลือสนับสนุนระบบ 
(Ancillary Service)  ซึ่งโรงไฟฟาเอกชนคงไมยอมลดการเดินเครื่องลง 
เพราะการเดินเครื่องดวยอัตราที่ตํ่าลงจะกินเชื้อเพลิงในอัตราสูงกวา
การเดนิเครือ่งตามปกต ิดงัน้ันโรงไฟฟาทีจ่ะทาํหนาทีน่ีค้อืโรงไฟฟาของ กฟผ. 
เพราะเราคอืผูทีด่แูลความมัน่คงของระบบไฟฟาของประเทศ ตองคาํนงึถึง
ประชาชนผูใชไฟฟา ไมใชคํานึงถึงกําไรขององคการเพียงอยางเดียว

ทัง้นี ้หากในอนาคตเมือ่พลังงานทดแทนเขาระบบมามากขึน้และสงผล
ตอเสถียรภาพความมั่นคงในระบบ ก็อาจจําเปนตองมีโรงไฟฟาที่สามารถ
เดินเครื่องเพื่อรักษาระบบในลักษณะนี้เพ่ิมมากขึ้นดวย

Leading the team effort to transform power plant development at 
EGAT are Mr. Polsri Suvisisarsa, Deputy Governor – Generation, and 
Mr. Prasertsak Cherngchawano, Deputy Governor – Power Plant 
Development and Renewable Energy.

They shared their perspectives about the direction of development 
of existing and future power plants.

TOP PRIORITY TO MAINTAIN POWER 
SYSTEM STABILITY

Polsri underlined that the security of power plants is gauged by their 
ability to supply stable power and clearly specify how much they can 
generate per day.

There may be some reasons to stop operating but it is important to 
stay within the scope that can be controlled.

At the same time, viewed from the perspective of human needs, 
security means electricity must be readily available as and when 
it’s needed.

The big challenge today is how to maintain the power system 
security.

This has to start with looking at the source of electricity, say an 
existing power plant, to see whether it can generate sufficient 
electricity continuously.

ENSURING SECURITY WITH SMART 
DIGITAL TECHNOLOGY

Technology essentially drives power plant security. And these 
days, the Digital Power Plant concept, in other words transforming 
power plant control systems into digital format, is to the fore.

Currently, Predictive Maintenance Analytics System (PMAS) is 
used to foresee machine failures and send automatic advance 
notifications that trigger appropriate maintenance planning 
decisions.

Meanwhile, the Power Plant Monitoring and Loss Diagnostic 
System (PMDS) collects data on the operation and maintenance of 
thermal and combined cycle power plants. The data is used to 
calculate and convey power plant performance at the same time as 
monitoring and diagnosing factors that cause heat loss. The system 
has already been adopted at several EGAT power plants.

Another technology used to improve power plant performance 
manifests in the Flexible Power Plant concept. This makes it possible 
to operate power plants more quickly, such as by halving start-up 
time to two hours.

It also enables faster increasing and reducing system loading. 
Power plants can thereby be operated at lower capacity. For example, 
after improvement, a 700 MW power plant with a minimum run of 
400 MW can operate at only 250 MW. The range of load increase or 
decrease widens to 50 MW/minute from 15 MW/minute previously. 
Thus the system responds to demand more quickly. 

WANG NOI LEADS THE WAY
Wang Noi Power Plant in Ayutthaya Province is the first 

power plant to be transformed into a Flexible Power Plant.
The power plant is selected for the transformation because its 

fourth block is neither too old nor too new and has a remaining 
lifespan of at least ten years. 

It serves as a good test case to see how quickly the system can 
respond. It also supports ancillary service. Private power producers 
are less inclined to reduce their plants’ operations because running 
at a lower rate means higher fuel consumption than running at regular 
levels. 

EGAT power plants are bound to fullfill this function because 
EGAT has the responsibility of ensuring the security of the country’s 
power system. As such it always puts people’s interests first and 
is not simply oriented to make a profit.

Going forward, as more renewable energy enters the system, 
unavoidably impacting the power security, more power plants offering 
ancillary services will no doubt be needed.

15 APRIL - JUNE 2021



SPECIAL  STORY

คุณประเสริฐศักดิ์ เชิงชวโน
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ปรับทิศทางพัฒนาโรงไฟฟ้าใหม่ รับมือเทรนด์
การผลิตไฟฟ้าในอนาคต

ดานรองผูวาการพัฒนาโรงไฟฟาและพลังงานหมุนเวียน ของ กฟผ. 
คณุประเสรฐิศกัด์ิ เชิงชวโน กลาววา ปจจบุนัประเทศไทยใชโรงไฟฟาฟอสซิล
เปนหลัก ทั้งโรงไฟฟาถานหินและกาซธรรมชาติ รวมกวา 70 เปอรเซ็นต  
โรงไฟฟาพลังน้ําภายในประเทศ 3 เปอรเซ็นต จาก สปป.ลาว ประมาณ 
7 เปอรเซ็นต ที่เหลือเปน Renewable Energy (RE) ซึ่งคอนขางนอย 
แตเทรนดโลกในอนาคตกาํลังมุงไปสูการผลติไฟฟาจากพลงังานหมุนเวียน 
เน่ืองดวยการพฒันาทางเทคโนโลยทีีม่ปีระสิทธภิาพมากขึน้และราคาถกูลง 
ประกอบกับการใสใจตอปญหาโลกรอนและดานส่ิงแวดลอมอื่น ๆ ทําให
แนวทางในการพฒันาโรงไฟฟาตองเปล่ียนตาม ซึง่จะตองดคูวามเหมาะสม
ตามบริบทของประเทศดวย

โรงไฟฟ้าในอนาคต ต้องทําให้ต้นทุนค่าไฟถูกลง
ปจจุบันโรงไฟฟาที่ตนทุนตํ่าสุดก็คือโรงไฟฟาแมเมาะที่ใชถานหิน

ลิกไนต อยูที่ประมาณ 1.1 บาทตอหนวย หากมองไปที่ตนทุนการผลิต
ไฟฟาจากพลงังานหมนุเวยีน ในอดตีตนทนุการผลติไฟฟาจากโซลารเซลล
มีราคาสูงเนื่องจากมีคาสวนเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟา (ADDER) ซึ่งทําเพ่ือ
สงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตไฟฟาใหม ๆ ทําใหมีราคาอยูราว 
11 บาท เมื่อสัญญาหมดในป 2563 ก็จะเหลือคา Feed-in Tariff : FiT 

หรือ มาตรการสงเสริมการรบัซ้ือไฟฟาจากพลงังานหมนุเวียน ปจจบุนัราคา
ตนทุนไฟฟาจากโซลารเซลลจึงมีราคาลดลง ซึ่งจะทําใหคาเฉลี่ยราคา
คาไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนลดลง

ในอนาคตหาก กฟผ. สามารถพัฒนาโรงไฟฟาโซลารเซลลลอยนํ้า 
2,725 เมกะวัตต ไดไมเกิน 2 บาท จะทําใหดึงราคาคาไฟฟาเฉลี่ยถูกลง 
ซึ่งจะสงผลใหคาเฉล่ียราคาไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนทั้งระบบถูกลง 
สงผลใหตนทุนคาไฟฟาทั้งประเทศตํ่าลงไปดวยเพราะไมมีคาเชื้อเพลิง

โรงไฟฟ้าในอนาคต ใช้เทคโนโลยีผสมผสาน
พร้อมเปลี่ยนผ่านสู่การใช้พลังงานปลอดคาร์บอน

การผลิตไฟฟาดวยพลังงานหมุนเวียนนั้นมีขอจํากัดคือสามารถผลิต
ไดเฉพาะในชวงเวลา 09.00–16.00 น. ดังนั้นเมื่อผลิตไฟฟาไดจึงตองนํา
ไปเก็บไวในแบตเตอรี่อยางท่ี กฟผ. ดําเนินโครงการโรงไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตยทุนลอยนํ้ารวมกับโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนสิรินธร หรือ Hydro-
Floating Solar Hybrid Project ปจจุบันโรงไฟฟาเข่ือนสิรินธร มีกําลัง
การผลิต 36 เมกะวัตต  สวนแผงโซลารเซลลทีต่ดิตัง้ในเข่ือนสิรนิธร มขีนาด
กาํลงัผลติ 45 เมกะวตัต  ในเวลากลางวนัเมือ่มแีดด เราจะไดพลงังานไฟฟา
จากโซลารเซลล และเมื่อไมมีแดดหรือในเวลากลางคืน ก็ใชพลังงานนํ้า
ในการผลิตไฟฟา นั่นคือจะทําใหโรงไฟฟาสามารถผลิตไฟฟาไดมากขึ้น 
นอกจากนี้ยังตองมี Energy Management System มาบริหารจัดการ
พลังงานในระบบ ซึง่ตองอาศยัแบตเตอรีเ่พ่ือใชพยงุระบบ เมือ่พลงังานไฟฟา
จากโซลารเซลลหายไป  โดยนําไฟฟาจากแบตเตอรี่ออกมาใชงานระหวาง
ที่รอใหโรงไฟฟาพลังน้ําเดินเครื่อง นั่นคือการทําใหการผลิตไฟฟาจาก
พลังงานหมนุเวียนมคีวามมัน่คงมากยิง่ข้ึน และประชาชนกไ็ดใชไฟฟาจาก
พลังงานสะอาดที่ยั่งยืนอีกดวย

หาก กฟผ. สามารถพัฒนาโรงไฟฟ้า

โซลาร์เซลล์ลอยนํ้า 2,725 เมกะวัตต์ได้ 

จะทําให้ดึงราคาค่าไฟฟ้าเฉลี่ยถูกลง 

ส่งผลให้ต้นทุนค่าไฟฟ้าทั้งประเทศ

ตํ่าลงไปด้วย”

“As EGAT realizes its 2,725 MW output target 
from its hydro-floating solar hybrid projects, 
the average electricity tariff will come down 
and lower energy costs for the country.” 
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NEW POWER PLANT DEVELOPMENT 
IN SYNC WITH FUTURE TRENDS

The Deputy Governor – Power Plant Development and Renewable 
Energy further explained that most power plants in Thailand run on 
fossil fuel, mostly natural gas and coal. Together, they account for at 
least 70% of the country’s total power supply. Another 3% comes from 
local hydropower plants, 7% from hydropower imports from Lao PDR, 
and the remainder from different forms of renewable energy.

“The global trend going forward is geared towards generating 
electricity from renewable energy sources,” says Mr. Prasertsak. “This 
is due to technological developments that are making the renewables 
increasingly efficient and cost-effective.”

“We must be ever-mindful that global warming concerns and other 
environmental problems are changing the course of power plant 
development in Thailand, as everywhere, and we are always looking at 
the most suitable solutions for our country.” 

FUTURE POWER PLANTS MUST RUN 
ON LOWER COSTS

The Mae Moh lignite-fired power plant is the lowest cost producer 
of electricity in Thailand with a cost of around 1.1 baht per unit.

The cost of photovoltaic (PV) electricity generation was originally 
inflated by Adder, an incentive to promote development of new power 
generation technologies. This resulted in a per unit cost of around 11 baht.

When the Adder incentive expired in 2020, the Feed-in Tariff (FiT) 
emerged to promote uptake of electricity from renewable energy producers.

The cost of solar cells has also dropped, further reducing average 
renewables rates. 

Once EGAT’s project to develop 2,725 MW power generating capacity 
from floating PV systems comes to fruition, the power it generates will 
cost less than two baht a unit. With no fuel cost involved, this in turn 
will lower the average tariff of electricity from the entire renewable 
energy portfolio, and thereby the average cost of electricity in Thailand.  

FUTURE POWER PLANTS 
WILL COMBINE TECHNOLOGIES 
IN TRANSITION TO CARBON-FREE 
ENERGY

Solar power generation has its limits. It can only generate 
electricity from the sun between 09.00 and 16.00 hours. For the 
electricity to be used around the clock, it must first be stored in 
batteries.

EGAT’s Hydro-Floating Solar Hybrid Project at Sirindhorn Dam 
offers a synergy of hydro and solar energy generation at the same 
site.

During the daytime, when it is sunny, the PV panels installed on 
the reservoir’s surface generate up to 45 MW. When there is no 
sunlight and during the night, the 36-MW hydropower station at the 
dam is put to work harnessing the water flow. 

This dual-function configuration allows Sirindhorn Dam to produce 
more electricity.

An Energy Management System entails batteries to support the 
system when the photovoltaic electrical power supply is off.

The required electricity is drawn from the batteries while waiting 
for the hydroelectric power plant to kick in.

All this makes electricity generation from renewables more reliable. 
This way, people can count on electricity availability from sustainable 
clean energy around the clock.

Never before have we had so many options for generating 
electricity. And the list is growing. Another trend sees smaller power 
plants that leverage technology to generate electricity more efficiently 
and safely. In other cases, small community power plants are erected 
and solar panels for photovoltaic power generation are installed on the 
roofs of homes and businesses.

Taken altogether, Thailand may yet become entirely self-reliant for 
the power it needs and energy imports will be a thing of  the past. 

The bottom line for EGAT is that it will continue to ensure sufficient 
electricity for everybody, whatever it takes. 

ปฏิเสธไมไดเลยวาปจจุบันเรามีตัวเลือกดานการผลิตไฟฟามากขึ้น 
โรงไฟฟาอาจใชพื้นที่ที่มีขนาดเล็กลงและมีประสิทธิภาพมากขึ้นและ
ปลอดภยักวาเดิมดวยเทคโนโลย ีนอกเหนอืจากนัน้ ยงัมกีารกระจายการผลติ
ไปท่ีภาคประชาชน อยางการสรางโรงไฟฟาชุมชนขนาดเล็ก ๆ การติดตั้ง
โซลารเซลลบนหลังคาบาน ซึง่อาจเขามาอดุชองวางใหประเทศไทยสามารถ
ผลิตพลังงานไฟฟาใชเองไดทั้งหมดโดยท่ีไมตองนําเขาจากประเทศ
เพ่ือนบานก็เปนได ทั้งหมดน้ีตองอยูบนพ้ืนฐานสําคัญที่เราตองคํานึงถึง
อยู ตลอดเวลานั่นคือ เพื่อระบบไฟฟาของประเทศมีความมั่นคงและ
มีเสถียรภาพ 
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เรื่อง  ทิพย์สุดา ชาดี       Tipsuda Chadee

เทรนด์รถยนต์ไฟฟ้า หรือ อีวี (EV : Electric Vehicle) ท่ีกําลังมาแรงและขยายตัว

อย่างรวดเร็วท่ัวโลก  ทําให้คาดการณ์ว่าภายใน 4 ปี รถอีวีจะมีราคาเท่ากับ

รถยนต์ท่ัวไป และอีกประมาณ 10 ปีข้างหน้าประเทศไทยจะมีการผลิตรถอีวี

คิดเป็น 30 เปอร์เซ็นต์ ของการผลิตรถยนต์ท้ังหมดหรือประมาณ 750,000 คัน 

ดังน้ันในขณะท่ีโลกท้ังใบกําลังเปล่ียนโหมดเข้าสู่ยานยนต์ไฟฟ้า ไทยซ่ึงมีจุดแข็ง

ในด้านการขนส่งและห่วงโซ่การผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์จึงต้องช่วงชิง

โอกาสทองสร้างความพร้อมสู่การเป็นฮับยานยนต์ไฟฟ้าแห่งอาเซียนในอนาคต 

โดยอาศัยความร่วมมือจากท้ังภาครัฐ เอกชน และค่ายรถยนต์ต่าง ๆ

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย หรือ 
กฟผ. เปนอีกหน่ึงองคกรที่ประกาศตัวพรอม
สนับสนุนการสรางระบบนิเวศยานยนตไฟฟา
ของประเทศไทยใหมีความมั่นคง และเดินหนา
เปดธรุกิจใหม “EGAT EV Business Solutions” 
ไดแก สถานีอัดประจุไฟฟา (EV Charging 
Station) ตูอัดประจุไฟฟา (EV Charger) 
แอปพลิเคชัน (Mobile Application) และระบบ
บริหารจัดการเครือขายสถานีอัดประจุไฟฟา 
(Network Operator Platform) เพื่อรองรับ
เทคโนโลยีและธุรกิจยานยนตไฟฟาโดยเฉพาะ 

 คุณบุญญนิตย วงศรักมิตร ผูวาการ กฟผ. 
เปดเผยวา กฟผ. พัฒนาผลิตภัณฑและบริการ
ดานอีวีเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตการเดินทาง
ในอนาคตและรวมสรางสรรคส่ิงแวดลอมใหดีย่ิงข้ึน
กวาเดิม โดย กฟผ. จะเปนผูชวยและเปนผูเชื่อม
โยงธุรกิจตาง ๆ  ที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมนี้ 

ตอบโจทย์ปัญหาผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้า

กฟผ. ปักธง
รุกธุรกิจอีวี

BUSINESS  FOCUS
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The worldwide trend to electric vehicle 
(EV) adoption is literally ‘electrifying’ 
the world. Within the next four years, 
prices of EVs are tipped to drop to the 
same level as fossil fuel-powered 
cars. As for Thailand, over the next 
decade, EVs will come to account for 
30 percent of overall car production, 
totaling around 750,000 vehicles. As 
the world transitions to EVs, Thailand, 
with its robust production chain in the 
i n te rna l  combust ion  eng ine 
automotive industry, has to capitalize 
on the best opportunities to become 
the electric vehicle hub of ASEAN. 
That would be enabled most effectively 
through cooperation with both public 
and private sectors and the various 
auto companies.

As one of the key organizations, the 
Electricity Generating Authority of 
Thailand (EGAT) has declared itself ready 
to support the creation of a stable electric 
vehicle ecosystem in Thailand.

The enterprise has done so by 
embarking on a new venture called ‘EGAT 
EV Business Solutions’ which covers EV 
Charging Stations, EV Chargers, Mobile 
Applications and a Network Operator 
P la t form,  prov id ing the spec ific 
technologies and support to drive 
widespread electric vehicle adoption.

EGAT Governor, Mr. Boonyanit 
Wongrukmit revealed that EGAT is 
developing products and services that 
connect the range of businesses involved 
in the EV industry with a view to enhancing 
the quality of life, travel, and protecting the 

EGAT MOVES 
TO ELEVATE
EV 
MOTORING
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PILOTING 120 KW 
FAST-CHARGING EV 
STATIONS

EGAT’s ‘EleX by EGAT’ EV charging 
stations provide fast and safe electric 
charging.

The stations come with two types of 
chargers: DC Fast Charge and AC Normal 
Charge.

DC Fast Charge delivers up to 120 kW 
of power with a charging time of 15-30 
minutes, depending on battery capacity and 
the vehicle’s electrical system.

The stations also feature Smart Load 
Management which allows charging of two 
vehicles simultaneously.

The charging equipment is concentrated 
in a Wallbox which is certified to European 
standards and compatible with all EV brands.

EGAT has so far set up 13 charging 
stations and aims to have 48 sites operating 
at hospitals, department stores, and golf 
courses by the end of 2021, which will cover 
all major routes nationwide.

Charging at EGAT’s stations was free 
through April 2021, after which a fee of 6-8 
baht per unit is collected.

The service continues to attract more 
and more EV motorists.

APPLICATION FOR 
ALL EV MAKES

The ‘EleXA’ application was developed 
to provide fast and easy assistance to all EV 
users, be it finding an EV charging station 
and reserving a slot, actually charging and 
paying.

EGAT developed the app to connect EV 
motorists with places to eat, shop, and travel 
to, including service providers near EGAT’s 
charging stations. In this way, the entire 
network benefits and the quality of life of 
motorists and their passengers is improved 
in parallel with EV industry expansion and 
development.

The app can be downloaded to both iOS 
and Android devices anytime.

นําร่องสถานีอีวี
แบบชาร์จเร็ว 120 kW 

กฟผ. เปดใหบริการสถานีชารจอีวี “EleX 
by EGAT” ซึ่งชารจไฟฟาไดรวดเร็ว ปลอดภัย 
โดยภายในสถานปีระกอบดวยเครือ่งชารจ 2 แบบ
 คือ แบบชารจเร็ว (DC Fast Charge) สามารถ
จายกําลังไฟฟาไดถึง 120 กิโลวัตต (kW) จึงใช
เวลาชารจประมาณ 15 – 30 นาท ีทัง้นีข้ึน้อยูกบั
ความจแุบตเตอรีแ่ละระบบไฟของรถ นอกจากนี้
ยังมีระบบ Smart Load Management จึง
สามารถชารจรถยนตไฟฟาไดพรอมกัน 2 คัน 
และแบบชารจปกติ (AC Normal Charge) เปน
อุปกรณชารจของ Wallbox ซึ่งไดรับการรับรอง
มาตรฐานยโุรป สามารถรองรบัรถยนตไดทกุคาย 
ซึ่งปจจุบัน กฟผ. ไดติดต้ังไปแลว 13 สถานี 
และตั้งเปาขยายสถานีเพ่ิมเปน 48 สถานี 
ภายในสิ้นป 2564 เพ่ือใหครอบคลุมทุกเสนทาง
หลักทั่วประเทศ โรงพยาบาล หางสรรพสินคา 
สนามกอลฟ รองรับทุกการเดินทางสําหรับผูใช
ยานยนตไฟฟาทั่วประเทศ สวนอัตราคาบริการ 
กฟผ. จะเปดใหบริการชารจฟรีจนถึงส้ินเดือน
เมษายน 64 จากนั้นจะคิดคาบริการชารจ
ประมาณ 6-8 บาทตอหนวย ซึง่ปจจบุนัมผีูสนใจ
เขามาใชบริการอยางตอเนื่อง

พัฒนาแอปพลิเคชัน
เพื่อผู้ใช้รถอีวีทุกค่าย

แอปพลิเคชัน “EleXA” ถูกพัฒนาขึ้นเพ่ือ
เปนผูชวยผูใชรถอีวีทุกคนใหกลายเปนเรื่อง
งายและรวดเร็ว ตั้งแตการคนหาและจองสถานี
ชารจอีวี การชารจ และการจายเงิน โดย กฟผ. 
ไดพัฒนาแอปพลิเคชันนี้ใหสามารถเช่ือมโยง
ทั้งผูใชรถอีวี สถานที่กินเที่ยว รานคา และผูให
บริการตาง ๆ ที่อยูใกลสถานีของ กฟผ. เพ่ือให
เปนประโยชนแกกลุมเครือขายทั้งหมดน้ี และ
ยกระดบัคุณภาพชวีติของทัง้เครือขายไปพรอม ๆ  
กับการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนตไฟฟา 
โดยสามารถดาวนโหลดใชงานไดแลววันนี้ 
ทั้งระบบ iOS และ Android

อุปกรณ์ชาร์จไฟรถอีวี
ในราคาที่เอื้อมถึง

เครื่องอัดประจุไฟฟาที่สามารถชารจรถอีวี
ไดอยางปลอดภัยในราคาท่ีคนไทยเอ้ือมถึง ถือเปน
อีกหน่ึงปจจัยสําคัญที่ชวยกระตุนการใชรถ
อีวีในประเทศ โดย EGAT Wallbox เปนเครื่อง
อัดประจุไฟฟารถอีวีอัจฉริยะขนาดเล็ก ซึ่งผูใช
สามารถเรียกดูขอมูลการใชงานและส่ังการผาน
แอปพลิเคชัน โดย กฟผ. เปนผูไดรับสิทธิ์ในการ
จําหนายเพยีงรายเดยีวในประเทศจงึมีราคาทีต่ํ่า
กวาทองตลาด รวมถึงใหคําปรึกษา ติดตั้ง และ
บํารุงรักษาโดยทีมชางผูเช่ียวชาญของ กฟผ. 
ทําใหไดรับการตอบรับอยางดีจากผูใชรถอีวี

ทัง้สําหรบัติดตัง้ภายในทีอ่ยูอาศยัและพืน้ทีธ่รุกจิ 
สวนเครื่องอัดประจุไฟฟาแบบชารจเร็ว หรือ 
EGAT DC Quick Charger ขนาด 120 กโิลวัตต 
เปนเคร่ืองอัดประจุไฟฟาฝมือคนไทยท่ี กฟผ. 
พัฒนาข้ึนเพ่ือชวยลดตนทุนใหกับผูประกอบการ
ที่ตองการลงทุนสถานีอัดประจุไฟฟาได ซึ่งคาด
วาจะเริ่มจําหนายภายในไตรมาส 3 ของปนี้ 
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THE AFFORDABLE 
EV CHARGER

EGAT Wallbox electric chargers are 
affordably priced – a key advantage when it 
comes to stimulating EV adoption around the 
country.

EGAT’s Wallbox is a compact, smart EV 
charger that digitally informs users of the 
details of the charge process and responds 
to commands made via the accompanying 
application.

As sole distributor of the product in 
Thailand, EGAT can offer the services it 
provides at lower prices than are otherwise 
attainable in Thailand.

EGAT teams of experts also provide 
consulting, installation, and maintenance 
services that, taken together, are another 
reason residential and business installations 
of EleX by EGAT have been so well-received. 

Tipped to go on sale in Q3 2021, the 
120-kilowatt EGAT DC Quick Charger is an 
ingenious product EGAT has developed that 
reduces costs for those wishing to have their 
own charging station.

EV CHARGING 
STATION NETWORK 
MANAGEMENT 

BackEN is a 24-hour EV charging station 
network management system that assists 
operators’ management of tariffs, income, 
energy and remote systems, and provides 
technical analysis.

It fulfills these functions by integrating 
the entire electric vehicle ecosystem, 
encompassing power generation and 
transmission systems, EV charging stations, 
vehicles, and motorists. EV charging station 
operators are thus enabled to manage the 
overall system efficiently.

BackEN is expected to commence 
commercial service by September 2021.

EVs are thus destined to be important 
stimulators of the economy while generating 
income and lifting the quality of life throughout 
Thailand.

They are also on course to drive 
Thailand’s push to become a low-carbon 
society, bringing cleaner air and a sustainable 
pollution-free future. 

ระบบบริหารจัดการ
เครือข่ายสถานีชาร์จอีวี

“BackEN” เปนระบบบริหารจัดการเครือขาย
สถานีชารจอีวีตลอด 24 ชั่วโมง ที่เปรียบเสมือน
ผูชวยเจาของสถานชีารจอวี ีทัง้การจดัการอตัรา
คาไฟฟาและรายได ระบบบรหิารจดัการพลงังาน 
การจัดการระยะไกล ระบบวิเคราะหทางเทคนิค 
โดย BackEN จะเชื่อมโยงระบบนิเวศยานยนต
ไฟฟาทั้งหมดเขาดวยกัน ทั้งระบบผลิตและ
สงไฟฟา สถานีชารจ รถอีวี และผูใชรถ ทําให
เจาของสถานีชารจอีวีสามารถบริหารจัดการ
ในภาพรวมไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งคาดวา
จะเริ่มเปดใหบริการเชิงพาณิชยไดภายในเดือน
กันยายน 2564

ในอนาคตอันใกลรถยนตไฟฟาจะเปน
อีกหน่ึงกลไกสําคัญท่ีชวยกระตุนเศรษฐกิจ 
สรางรายได และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี
ใหกับประชาชนคนไทย ตลอดจนขับเคล่ือน
ประเทศไทยสูสังคมคารบอนตํ่า ชวยใหทุก
ลมหายใจของคนไทยไดมีอากาศที่ดี ไรมลพิษ
อยางยั่งยืน  

ถือเป็นก้าวท่ีสําคัญ กับเส้นทางใหม่ 
เพ่ือสร้างการเปล่ียนผ่าน ในภาคพลังงาน
และคมนาคม กฟผ. จะเป็นส่วนหน่ึงท่ีทําให้ 
ระบบ EV ของประเทศไทยมีความม่ันคง

At the threshold of a new era in the energy and 
transport sectors, EGAT stands ready to play a key 
role in ensuring that Thailand’s electrical vehicle 
ecosystem is adequate, effective and secure.

บุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร

Boonyanit Wongrukmit
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ENERGY  UPDATE

ที่มา / SOURCE  https://www.weforum.org/agenda/2021/04/sustainable-transport-hydrogen-fuel-technology-batteries-volvo/

เพราะแบตเตอรี่
ไม่ได้เป็นเพียงทางเลือกเดียว

สําหรับการขนส่งที่ยั่งยืน
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When we try to envision what our future world will 
be like, we picture cleaner, quieter, emission-free 
streets and transport corridors. But with a growing 
global population, congested cities, booming 
e-commerce and climate change top of the agenda, 
it’s clear there are significant challenges ahead. 

A shift to electric transport is inevitable, 
especially if we are to deliver on our commitments 
to the Paris Agreement and the EU Green Deal. 
Whilst the value of battery electric vehicles is widely 
acknowledged, a single solution response will not 
be sufficient to meet increased demand for 
sustainable transport and infrastructure solutions. 
Investing in innovations such as hydrogen fuel cell 
technology will be key.

หากเราลองจินตนาการถึงโลกในอนาคต เราคงจะมองเห็น
ภาพถนนและบริเวณโดยรอบที่สะอาด สงบและปราศจากมลพิษ 

แตดวยปจจยัตาง  ๆ  ไมวาจะเปนจาํนวนประชากรทัว่โลกทีเ่พ่ิมข้ึน 
เมืองที่แออัด การเติบโตขึ้นของธุรกิจ E-commerce และ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เปนประเด็นสําคัญระดับโลก 
การขนสงท่ียัง่ยืนจงึเปนเรือ่งท่ีทาทายอยางมากสาํหรบัในอนาคต

การเปล่ียนไปใชการขนสงดวยพลังงานไฟฟาจึงเปนส่ิงท่ี
หลีกเลีย่งไมได โดยเฉพาะอยางยิง่เมือ่เราตองปฏิบตัติามขอตกลง
ปารสี (Paris Agreement) และนโยบาย Green Deal ของสหภาพ
ยุโรป ตามที่ไดแสดงเจตจํานงไว ในขณะที่ยานยนตไฟฟา
แบตเตอรี่ไดรับการยอมรับอยางกวางขวาง แตการใชแบตเตอรี่
เปนทางเลือกเดียวไมเพียงพอตอความตองการใหเกิดการขนสง
และโครงสรางพืน้ฐานทีย่ัง่ยนื ดงัน้ันการลงทนุในนวตักรรมใหม  ๆ  
อยางเทคโนโลยีเซลลเชื้อเพลิงไฮโดรเจนจึงเปนกุญแจสําคัญ

• Batteries are an ideal solution for shorter/
 medium-range applications (such as for 
 buses within a city) but they are less 
 practical for long-haul transport and heavy 
 duty applications.
• Hydrogen fuel technology and combustion 
 engines can complement batteries if we 
 invest in those innovations and solutions.
• Industry leaders and policy makers must 
 collaborate to shape the regulatory 
 environment that will make sustainable 
 transport feasible.

SUSTAINABLE 
TRANSPORT 
CAN’T JUST DEPEND 
ON BATTERIES 
HERE’S WHY

• แบตเตอรี่ตอบโจทย์การใช้งานระยะสั้นและระยะกลาง (เช่น สําหรับรถประจําทางภายในเมือง) 

 แต่ไม่เหมาะนักสําหรับการใช้งานติดต่อกันเป็นเวลานานหรือการขนส่งระยะไกล

• การลงทุนในนวัตกรรมใหม่อย่างเทคโนโลยีเช้ือเพลิงไฮโดรเจนและเครื่องยนต์สันดาป 

 เป็นแนวทางแก้ไขและสามารถส่งเสริมการขนส่งโดยใช้แบตเตอร่ีได้

• ผู้นําในอุตสาหกรรมและผู้กําหนดนโยบายต้องร่วมมือกันในการกําหนดสภาพแวดล้อมด้าน

 กฎระเบียบท่ีจะทําให้การขนส่งเป็นไปอย่างย่ังยืน
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ระยะการเดนิทาง ซึง่สงผลใหรถมนีํา้หนกัมากเกนิไปและเทอะทะ นอกจากนี้
ถาคุณไมสามารถขับรถกลับไปยังจุดจอดไดในตอนเย็น หรือตองใชรถ
อยูในพ้ืนท่ีที่ไมมีโครงสรางพ้ืนฐานดานไฟฟาที่ดี คุณอาจไมสามารถชารจ
พลังงานของแบตเตอรี่ได 

และนี่จึงเปนที่มาของเซลลเช้ือเพลิงไฮโดรเจนซ่ึงมีกลไกตางจาก
แบตเตอรี่ที่ทําหนาที่เพียงกักเก็บพลังงานไฟฟา แตเซลลเช้ือเพลิง
ไฮโดรเจนน้ันสามารถสรางกระแสไฟฟาขึ้นเองจากไฮโดรเจนที่เก็บไว
ในกระบวนการไฟฟาเคมี

อนาคตของพลังงานเชื้อเพลิง
แมวาเช้ือเพลิงไฮโดรเจนจะชวยเตมิเต็มแบตเตอรีสํ่าหรับรถยนตไฟฟา 

แตก็ยังคงตองพัฒนาตอไปเพ่ือใชศักยภาพไดอยางเต็มที่ 
เรายังไดเรียนรูอีกวา การรวมมือกันระหวางผูเชี่ยวชาญจะเปนวิธีที่ดี

ที่สุดที่จะชวยใหการพัฒนาเปนไปไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และ
นี่จึงเปนเหตุผลที่ Volvo รวมทุนกับ Daimler Truck AG ภายใตโครงการ 
“Cellcentric” โดยมีจุดประสงคเพ่ือผลิตเทคโนโลยีเซลลเชื้อเพลิงสําหรับ
รถบรรทุกระยะไกลและแอปพลิเคชันอื่น ๆ  ภายในครึ่งแรกของทศวรรษนี้ 

แมวา Volvo Group และ Daimler Truck AG จะมีความเชี่ยวชาญ
และประสบการณที่ยาวนานหลายทศวรรษในการพัฒนาเทคโนโลยี 
อตุสาหกรรม และการผลติรถยนตขนาดใหญ แตกไ็มใชเร่ืองงายในการเริม่
เปดตัวนวัตกรรมใหมนี้ แตอยางไรก็ตามเชื่อวาความสามารถดังกลาว
จะเปนกญุแจสําคญัในการรบัมอืกบัความทาทายในอตุสาหกรรมการขนสง
อยางยั่งยืน

การสร้างเพื่ออนาคต
จากการแพรระบาดของโควดิ-19 เราไดเรียนรูบทเรียนตาง ๆ  มากมาย 

ซึ่งมีความสําคัญไมนอยไปกวาการดําเนินงานในตอนนี้ ที่จะเปล่ียนแปลง
และสรางความมัน่คงในอนาคตทีย่ัง่ยืนสําหรบัโลกของเราและคนรุนตอ ๆ  ไป 
การจะพัฒนาหาทางเลือกอื่นในอนาคตที่ตอบโจทยเร่ืองการดูแลสภาพ
ภูมิอากาศและไมดอยกวาทางเลือกเดิม ในขณะที่ยังตองดูแลใหการขนสง
ในปจจุบันเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม จึงจําเปนตองเลือกใชเทคโนโลยี
ที่สามารถปรับใหเขากับความตองการของเครือขายการขนสงและ
โครงสรางพื้นฐานทั้งหมด

เมื่อพูดถึงเรื่องแหลงพลังงานไฟฟาอยางแบตเตอรี่และไฮโดรเจน 
องคกรสวนใหญมักมองวา ทั้งสองแหลงพลังงานนี้เปนคูแขงกัน 

มีไมกี่องคกรเทานั้นที่ผลักดันใหมีการพัฒนาเทคโนโลยีทั้งสองแบบ
ควบคูกันไป 

ซึง่ตอนนี ้Volvo ไดพฒันากาวไปอีกขัน้ในการสนบัสนุนแนวทาง 3 ดาน
ของการ ใชไฟฟารวมกับเครื่องยนตสันดาปภายใน ซึ่งมีสวนสําคัญในการ
แกปญหาอยางยั่งยืน

“ขนาดเดียวท่ีเหมาะกับทุกคน” ไม่ใช่สิ่งท่ีตอบโจทย์
อีกต่อไป

เราไมสามารถใชแนวทาง “ขนาดเดยีวทีเ่หมาะกบัทกุคน” (One-size-
fits-all) ได เพราะเราทราบดีวา แบตเตอรี่ตอบโจทยสําหรับการใชงาน
ในระยะสั้นและระยะกลาง เชน การใชงานในเมืองสําหรับรถประจําทาง 
รถเก็บขยะ การขนสงกระจายสินคาในทองที่และภูมิภาค ซึ่งรถจะวิ่งกลับ
ไปยังจุดจอดประจํา จึงสามารถเติมพลังงานไฟฟาไดสะดวก 

อันที่จริงแลวรถที่ใชพลังงานแบตเตอรี่จํานวนมากใชงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพในเมืองตาง ๆ  ทั่วโลก เพราะไมเพียงแตมีอัตราปลอยมลพิษ
เปนศูนยเทานั้น แตยังชวยลดมลภาวะทางเสียงอีกดวย

ในทางกลับกัน สําหรับการขนสงระยะไกล แบตเตอรี่ไมสามารถ
ตอบโจทยได เพราะรถตองใชแบตเตอรี่ที่มีขนาดใหญเพียงพอสําหรับ
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เซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนนั้น

สามารถสร้างกระแสไฟฟ้าขึ้นเอง

จากไฮโดรเจนที่เก็บไว้ใน

กระบวนการไฟฟ้าเคมี”

“Fuel cells make their own electricity 
onboard from stored hydrogen in 
an electrochemical process.”

BUILDING FOR THE FUTURE
We’ve learned many lessons from the COVID-19 pandemic, not 

least the importance of operating in the here and now, and at the same 
time transforming and building to secure a sustainable future for our 
planet and for future generations. Developing tomorrow’s climate-smart 
and competitive solutions – whilst maintaining the production of 
environmentally responsible transport today – requires technologies 
that can adapt to the needs of the whole transport and infrastructure 
network.

When it comes to electrification, most organizations have their 
foot firmly in one camp, be it battery electric or hydrogen, and the two 
are often portrayed as competitors. There are very few actively pushing 
for the development of both technologies in tandem. In fact, we at 
Volvo go one step further in advocating for a three-pronged approach 
to electrification with internal combustion engines playing an important 
part in sustainable solutions.

‘ONE-SIZE-FITS-ALL’ WILL NOT WORK
We cannot simply take a ‘one-size-fits-all’ approach. We know that 

batteries are an ideal solution for shorter/medium-range applications, 
such as use within the city for buses, refuse collection, local distribution 
and regional haulage, which regularly return to a fixed depot, thereby 
allowing for easy refueling. Indeed, many battery-powered vehicles are 
already successfully operating in towns and cities across the globe. 
Not only are they zero-emission, but they are also quieter.

But for heavy-duty and long-haul transport, batteries are simply 
too impractical. The size required to deliver sufficient driving range would 
make the vehicle too heavy and unwieldy. And if you aren’t returning 
to the depot in the evening or are operating on challenging sites without 
good electrical infrastructure, you might not have access to the 
necessary charging capabilities. This is where hydrogen fuel cells come in. 
Unlike batteries, which store their electricity, fuel cells make their own 
electricity onboard from stored hydrogen in an electrochemical process.

FUEL FOR THE FUTURE
While hydrogen fuel is a perfect complement to battery electric 

vehicles, there is still a lot of work to do to harness its full potential. 
We’ve learned that combining expertise is the best way to accelerate 
the rate of development, which is why we have formed a joint venture 
with Daimler Truck AG called cellcentric with the aim to have fuel cell 
technology in production for both long-haul trucking and other 
applications by the second half of this decade. Together, Volvo Group 
and Daimler Truck AG have tremendous and longstanding experience 
in technology development, industrialization and large-scale vehicle 
production. These unique capabilities - developed over decades - aren’t 
typical for a startup at launch but such capabilities will be key to tackling 
the challenges sustainable transport presents.
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นับได้ว่าเป็นยุคทองของโอกาส

ทางอุตสาหกรรม ภูมิทัศน์การขนส่ง

แบบใหม่กําลังจะเกิดขึ้น”

“This is a golden age of opportunity for 
the industry. A new transport landscape 
is set to emerge.”

ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 มีการเปดตัวความรวมมือพิเศษระหวาง
ผูใหบริการดานพลังงานและผูพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน เพ่ือชวยกําหนด
เง่ือนไขท่ีจะทาํใหการเปดตวัรถบรรทกุไฮโดรเจนในตลาดเปนไปอยางราบรืน่ 
(อางอิง: H2Accelerate) ซึ่งการรวมกลุมในครั้งนี้เปนการรวมมือระหวาง 
Volvo Group, Daimler Truck AG,  IVECO, OMV และ Shell โดยทัง้หมด
จะทํางานรวมกับผูกําหนดนโยบายและหนวยงานกํากับดูแล เพ่ือพัฒนา
ใหเกดิสภาพแวดลอมทีจ่ะสนบัสนุนการเพิม่ปรมิาณการผลติของรถบรรทุก
ไฮโดรเจน และการสรางเครือขายสถานีเติมเชื้อเพลิงทั่วยุโรป

การรวมมือในลักษณะเดียวกันนี้จะเกิดขึ้นทั่วโลก ความตองการ
ผลิตภัณฑและบริการที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมของลูกคาจากทั่วโลก
จะยังคงเติบโต ทั้งหมดจะดําเนินไปอยางรวดเร็วไดก็ตอเม่ือเรามีกฎหมาย
เพิ่มเติมท่ีมีผลบังคับใหอุตสาหกรรมตองจัดการกับคารบอนฟุตพร้ินท 
(Carbon Footprints) 

อยางไรก็ตาม การใชยานยนตไฟฟาจะแพรหลายได ก็ตอเมื่อผูนํา
ในอุตสาหกรรมและรัฐบาลรวมมือกันเพ่ือวางโครงสรางพ้ืนฐานที่จําเปน
สําหรับยานยนตไฟฟา

เปนที่รูกันวาในอนาคตรถยนตเพ่ือการพาณิชยสวนใหญจะถูกเปล่ียน
ไปใชพลังงานไฟฟา ซึง่เปนการผสมผสานระหวางเซลลเชือ้เพลิงไฮโดรเจน
และแบตเตอรี่ไฟฟา แตเครื่องยนตสันดาปก็ยังมีความจําเปน แมวาจะใช
เชื้อเพลิงที่ไมไดมาจากฟอสซิล เชน กาซชีวภาพ ไฮโดรเจนทดแทน และ
ตัวเลือกอื่น ๆ  อีกมากมาย 

นี่จึงเปนสวนสําคัญของแนวทาง 3 ดานในการใชพลังงานไฟฟา 
เพ่ือหยุดการปลอยกาซเรือนกระจกจากการขนสงและโครงสรางพื้นฐาน 
และยังรูสึกวาการสนับสนุนเครื่องยนตสันดาปนั้นมีความสําคัญไมนอย
ไปกวาการสนับสนุนเซลลเชื้อเพลิงไฮโดรเจนและแบตเตอรี่ไฟฟา

การเปลี่ยนไปใชยานพาหนะและอุปกรณที่ไมพึ่งพาเช้ือเพลิงฟอสซิล
ตองใชเวลา เพราะอายุการใชงานเฉล่ียของยานพาหนะจะอยูที่ประมาณ 
10 ป 

นีจ่งึเปนเหตผุลวาทาํไม หากตองการแสดงความรบัผดิชอบและปฏิบัติ
ตามเปาหมายของขอตกลงปารีส (Paris Agreement) ตามที่ไดแสดง
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เจตจํานงไว จึงมีความจําเปนตองนําเสนอเฉพาะทางเลือกที่ไมพึ่งพา
เชื้อเพลิงฟอสซิล ตั้งแต พ.ศ. 2583 เปนตนไป

ความท้าทายในการลดปริมาณคาร์บอนให้เป็นศูนย์
Carbon Neutrality หรือการลดการปลอยคารบอนไดออกไซดสุทธิ

ใหเปนศูนย มีความซับซอนมากกวาการใชพลังงานไฟฟาในเครื่องจักร
และยานพาหนะ ในสวนนี้จึงตองมีการเปดตัวโครงสรางพื้นฐานของสถานี
อัดประจุไฟฟาและสถานีกักเก็บพลังงานสําหรับแบตเตอรี่ไฟฟาและเซลล
เชื้อเพลิงไฮโดรเจน ความพยายามเหลานี้ตองอาศัยความรวมมือระหวาง
ผู มีสวนไดสวนเสียทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีและ
โครงสรางพืน้ฐานทีจ่าํเปน รวมถงึความรวมมอืจากผูนาํในภาคอตุสาหกรรม
พลังงาน การขนสงและยานพาหนะ ตลอดจนผูซื้อและผูบริโภคในภาค
การขนสงอีกดวย 

นอกจากนี้ ผูกําหนดนโยบายยังมีบทบาทสําคัญในการรางกฎหมาย
และสรางแรงจงูใจทีจ่ะเปนแรงผลกัดันในการเรงการเปล่ียนแปลงและแกไข
ปญหา เพ่ือใหปริมาณการปลอยคารบอนเปนศูนย

นับไดวาเปนยุคทองของโอกาสทางอุตสาหกรรม ภูมิทัศนการขนสง
แบบใหมกําลังจะเกิดขึ้น 

การทีเ่รามุงเนนไปยังแบตเตอรีเ่พียงอยางเดียว โดยไมพฒันาไฮโดรเจน
และเครื่องยนตสันดาปจะกอใหเกิดปญหาตามมาได ดังน้ันท้ังสามสวนนี้
ควรไดรบัการลงทนุและการสนบัสนุนไปพรอม ๆ  กนั ซึง่จะสงผลใหเกิดการ
ขนสงในเชิงพาณิชยที่ยั่งยืนในที่สุด 

We are also teaming up with energy providers and infrastructure 
builders. To help shape the conditions that will make a mass-market 
rollout of hydrogen trucks possible, a special collaboration was 
launched December 2020: H2Accelerate. In this collaboration 
between Volvo Group, Daimler Truck AG, IVECO, OMV and Shell, 
participants will work with policy makers and regulators to develop 
the policy environment that will support the scale up of hydrogen 
truck manufacturing and the creation of a refuelling network through 
Europe.

Similar partnerships will be required to deliver on a global scale. 
Demand from customers around the world for cleaner products and 
services will continue to grow. This will gather speed as further 
legislation comes into force requiring industries to tackle their carbon 
footprints. But widespread adoption of electric vehicles will only 
become possible once leaders in industry and government work 
together to put the necessary infrastructure in place.

While we know that the absolute majority of commercial vehicles 
will be electric going forward – a mix between hydrogen fuel cell 
and battery electric – there will still be applications where we will 
need combustion engines, albeit ones that run on fossil free fuels, 
such as biogas, renewable hydrogen and many other options. This 
is a vital part of our three-pronged approach to decarbonizing 
transport and infrastructure and we feel it is just as important to 
advocate for combustion engines as it is to advocate for hydrogen 
fuel cell and battery electric.

Shifting to fossil-free vehicles and equipment will take time; the 
average life length of our vehicles is around 10 years. That’s why if 
we are to take responsibility as an organization and meet our 
commitment to deliver on the Paris Agreement goals, it is important 
to offer only fossil-free solutions from 2040 onwards.

THE SHIFT TO ZERO CHALLENGE
Delivering carbon neutrality is complex and will take more than 

just the electrification of machines and vehicles. In part, it will require 
rolling out charging and tank station infrastructure to make battery 
electric and hydrogen fuel cells feasible. As a result, these efforts 
will require large-scale cooperation between public and private 
stakeholders to develop the necessary technology and infrastructure. 
This includes leaders in the energy, transport and vehicle industries, 
as well as transport buyers and consumers. Policymakers also have 
a vital role to play, drafting legislation and incentives that provide 
the impetus to accelerate the shift to zero-carbon solutions.

This is a golden age of opportunity for the industry. A new 
transport landscape is set to emerge. But to zero in only on batteries 
and forego hydrogen and combustion engines would be a disservice: 
the three should be invested in and supported in unison if we are 
to make sustainable transport a commercial reality. 
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ปกติแล้วการส่งกระแสไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าของการไฟฟ้า

ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ไปยังสถานีไฟฟ้า เพ่ือส่ง

จ่ายไฟฟ้าไปยังภาคอุตสาหกรรม และบ้านเรือนประชาชน 

จําเป็นต้องใช้หม้อแปลงไฟฟ้าเพ่ือปรับแรงดันให้เหมาะสม 

ดังน้ัน หม้อแปลงไฟฟ้าจึงเป็นอุปกรณ์หลักท่ีต้องทํางาน

ตลอดเวลา และเป็นอุปกรณ์สําคัญท่ีขาดไม่ได้ ซ่ึงใน

หม้อแปลงไฟฟ้าจะมีส่วนประกอบต่าง ๆ  ท่ีเม่ือชํารุดหรือเกิด

ปัญหาก็จะสามารถซ้ือเปล่ียนได้ แต่มีส่ิงหน่ึงท่ีเปล่ียนไม่ได้ 

น่ันคือ “ฉนวน” ดังน้ัน ปัญหาท่ีพบคือ ท่ีผ่านมาไม่สามารถ

ทราบได้เลยว่าฉนวนท่ีใช้งานอยู่น้ันมีอายุการใช้งานเหลืออยู่

มากน้อยแค่ไหน ทําให้เม่ือครบกําหนดแล้วจึงต้องเปล่ียน

หม้อแปลงใหม่ยกชุด แม้ว่าสภาพการใช้งานยังดีอยู่และอาจ

จะสามารถใช้งานต่อได้ 

เรื่อง  ช่อผกา แก้วเขียน       Chorphaka Kaewkhien

สุดยอดผลงานนวัตกรรมรางวัล
รัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจําปี 2563  
และการประกวดนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์จากต่างประเทศที่สร้าง
ประโยชน์ให้ภารกิจผลิตไฟฟ้า

การประเมินอายุใช้งานที่เหลือ

หม้อแปลงสําหรับ
เครื่องกําเนิดไฟฟ้า

INNOVATION  INSIGHT
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Before being directed to industries and homes, the 
voltage of the electricity transmitted from powerhouses 
to power stations has to be adjusted to a suitable level 
by a transformer. Transformers are therefore 
indispensable primary devices that must work around 
the clock. Each transformer has components that, when 
damaged or have problems, can be replaced. 
But there is one part that cannot be replaced, namely 
the insulator. So when an insulator reaches the end of 
its service life, the whole transformer has to be changed, 
even if everything else is still working fine. The problem 
is that no one knows how long the insulator can continue 
to work.

Then along came Surin Sermsukrungsakul, Rattapoom 
Khamsiri and Saroj Makkong, three EGAT engineers in charge 
of power plant maintenance who set about solving the puzzle 
and came up with an innovation that estimates the remaining 
working life of transformers.

‘EXCELLENT STATE-OWNED 
ENTERPRIZE INNOVATION 
AWARD 2020’ AND 
‘INTERNATIONAL INNOVATION 
AND INVENTION CONTEST’ 
WINNERS ADVANCE POWER 
GENERATION MISSION

INNOVATION 
RESOLVES 
TRANSFORMER 
SERVICE-LIFE 
PUZZLE
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The innovation was developed by surveying samples of 
insulators in generator transformers. Analyzing indicators 
derived from the interpretation of insulation strength, they 
used the data to measure the level of deterioration.

If the insulation is very strong, readable indicators have 
high values, meaning that the insulator remains in good 
condition and could still be relied on. Conversely, low-value 
readable indicators equate to low strength insulation. 

To determine the remaining service life, the results are 
interpreted according to the insulation degradation model the 
engineers have developed.

First used in 2017, the innovation enables planning the 
replacement of transformers according to system 
requirements, thereby supporting cost-effective use. 

It may all sound a bit obscure to those outside the 
electrical engineering field. After all, the innovation is the 
result of applying Process Innovation/Method Technology as 
opposed to a tangible invention. Nevertheless, it has great 
merits as it significantly strengthens the efficiency of the 
electricity generation and transmission mission.

It extends the life of the power plant and answers the 
need to be able to check whether the original powerhouse is 
stable and suitable to continue in use. This is achieved by 
estimating the remaining service life of the generator 
transformer.

So far, EGAT has successfully applied the innovation to 
19 power plants, from Mae Moh to Bang Pakong.

In the three years since the innovation was put into 
practice, almost 15 million baht in fees to foreign companies 
for estimating remaining service life of generator transformers 
has been saved.

Moreover, it has helped reduce the industrial waste 
comprising of expired equipment. 

A transformer for a high-capacity generator is big and 
heavy. A 990 MVA transformer can weigh 468 tons. When it 
is cast away, its iron cores, copper coils, hull iron and 
transformer oil are hard to eradicate.

Another advantage of the innovation is that it reduces 
insurance premiums to cover power plants. Insurers assess 
power plant risk based on its security. If it can be proven that 
the equipment is still in good working order, there’s less risk 
to be insured against and therefore less premium to pay. 

The innovation also helps optimize asset management of 
the power plant. For instance, the condition of the insulator 
in the transformer is used to determine whether a power plant 
is being used excessively or getting overloaded. 

This enables EGAT to better manage and optimize usage 
of the asset. That’s a very good thing because transformers 
are not only expensive but take around a year between 
ordering and installing.

The three engineers’ smart innovation, has enabled EGAT 
to maximize equipment utility, saving budget and avoiding 
burdening consumers through cost and inconvenience.

By putting the innovation to good use, EGAT has so far 
saved around 1.3 billion baht which would otherwise have had 
to be expended to acquire new transformers. 

The innovation has brought enormous benefits to the 
power generation mission and strengthened the country’s 
electric power security.

Indeed, EGAT people never stop thinking about electricity 
provision and developing new ideas for the benefit of all its 
customers.

Power Plant
Medium Voltage

Generator Step-up

Transformer

High-voltage 

Transmission Line

Step-down
Transformer

Medium-voltage

Low-voltage

Step-down Transformer 
(Substation)

INNOVATION  INSIGHT
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คุณสุรินทร เสริมสุขรุงสกุล คุณรัฐภูมิ ขําศิริ และ
คุณสาโรจน มากคง ทีมวิศวกรของ กฟผ. ที่ปฏิบัติหนาที่
เก่ียวกับการบํารุงรักษาโรงไฟฟาไดมองเห็นโอกาสจากปญหา
เหลานี้ จึงคิดคนนวัตกรรม “การประเมินอายุใชงานท่ีเหลือ
ของหมอแปลงสําหรับเครื่องกําเนิดไฟฟา” ซึ่งพัฒนาจาก
กระบวนการเก็บตัวอยางฉนวนในหมอแปลงสําหรับเครื่อง
กําเนิดไฟฟา เพ่ือนํามาวัดคาการเสื่อมสภาพ โดยจะวิเคราะห
หาคาชี้วัดที่มาจากการแปลคาความแข็งแรงของฉนวน 
หากฉนวนมีความแข็งแรงมาก คาชี้วัดที่อานไดจะมีคาสูง 
นั่นหมายความวาฉนวนยังมีสภาพที่ดีและสามารถใชงานได
อยางแข็งแรง และหากฉนวนมีความแข็งแรงตํ่า คาชี้วัดที่อาน
ไดกจ็ะมคีาตํ่า และหากตองการทราบอายทุีเ่หลืออยูกต็องนําไป
แปลผลโดยใชแบบจําลองการเสือ่มสภาพของฉนวนทีพ่ฒันาขึน้ 
ซึ่งจะชวยวางแผนงานสําหรับเปล่ียนหมอแปลงไฟฟาลูกใหม
ไดตรงกับความตองการของระบบและเกิดความคุมคาในการ
ใชงาน โดยนํามาใชงานจรงิแลวต้ังแตป 2560 มาจนถงึปจจบุนั

แมจะเปนเรือ่งคอนขางไกลตัวสําหรบัผูทีไ่มไดอยูในแวดวง
วิศวกรรมไฟฟา และเปนนวัตกรรมในรูปแบบกระบวนการ 
(Process Innovation/ Method Technology) ไมไดเปน
นวตักรรมในรปูแบบส่ิงประดิษฐทีเ่ห็นเปนรปูเปนรางจบัตองได
เหมือนกับผลงานอื่น ๆ แตเม่ือไดศึกษาขอดีของนวัตกรรมนี้
กต็องยอมรบัเลยวาสามารถชวยเสริมสรางประสิทธภิาพในการ
ดําเนินภารกิจผลิตและสงไฟฟาไดจริง ๆ  ดังนี้ 

ในการยืดอายุใชงานโรงไฟฟา จําเปนตองตรวจสอบวา
โรงไฟฟาเดิมมั่นคงแข็งแรงและสามารถใชงานตอไดหรือไม 
โดยการประเมนิอายใุชงานท่ีเหลือของหมอแปลงสําหรบัเคร่ือง
กําเนิดไฟฟาได ซึ่งที่ผานมา กฟผ. ไดนํานวัตกรรมนี้ไปใชงาน
กบัโรงไฟฟาของ กฟผ. แลว รวม 19 ยนูติ เชน โรงไฟฟาแมเมาะ 
จงัหวัดลําปาง โรงไฟฟาบางปะกง จงัหวัดฉะเชิงเทรา โดยระยะ
เวลา 3 ป ทีใ่ชงาน สามารถประหยดัคาใชจายในการจางบรษิทั
ตางประเทศเขามาประเมินอายุไดเกือบ 15 ลานบาท

ชวยลดจํานวนขยะอตุสาหกรรมทีห่มดอายกุารใชงานจาก
ระบบ เน่ืองจากหมอแปลงสําหรับเคร่ืองกําเนิดไฟฟามีขนาด
ใหญและมีนํ้าหนักมาก เชน หมอแปลงขนาดใหญ (990MVA) 
อาจมีนํ้าหนักมากถึง 468,000 กิโลกรัม รวมทั้งยังมีขยะจาก
วัสดุอื่น ๆ เชน แกนเหล็ก ขดลวดทองแดง เหล็กตัวถัง และ
นํ้ามันหมอแปลง ซึ่งกําจัดไดยาก เปนตน

ชวยลดคาเบ้ียประกนัของโรงไฟฟา ปกติแลวบริษทัประกนั
จะมีการประเมินความเสี่ยงของโรงไฟฟา ดังนั้นหากพิสูจนได
วาอุปกรณโรงไฟฟายังมีความมั่นคงแข็งแรง จะสามารถชวย
ลดเบ้ียประกันของโรงไฟฟาได

ชวยบริหารจัดการสินทรัพยของโรงไฟฟาใหเกิดความ
คุมคาสูงสุด เชน หากอยากทราบวามีการใชงานโรงไฟฟา
หนักเกินไป ทําใหแกกอนวัย หรือ Overload หรือไม สามารถ
ดไูดจากสภาพของฉนวนในหมอแปลงดงักลาว ทําใหสามารถ
บรหิารการใชงานและบรหิารสนิทรพัยของ กฟผ. ใหเกดิความ
คุมคาสูงสุด เพราะหมอแปลงดังกลาวมีราคาสูง หากตองการ
เปลี่ยนก็ตองใชระยะเวลาประมาณหนึ่งปในการสั่งทํา ทําให
เราสามารถใชอุปกรณโรงไฟฟาไดอยางคุมคา ประหยัดงบ
ลงทุน ไมเปนการเพิ่มภาระในคาไฟฟาฐานใหกับประชาชน 
ซึ่งที่ผานมาจากการนํานวัตกรรมนี้มาใชงานเปนระยะเวลา 
3 ป สามารถลดคาใชจายในการจัดหาหมอแปลงใหมคิดเปน
เงินประมาณ 1,300 ลานบาท

นวัตกรรม “การประเมินอายุใชงานที่เหลือของหมอแปลง
สําหรับเคร่ืองกําเนิดไฟฟา” จึงชวยใหทราบไดวาหมอแปลง
ไฟฟาทีใ่ชงานอยูนัน้ ในอนาคตจะมอีายใุชงานไดอกีนานเทาไร 
ซึ่งส่ิงน้ีสามารถสรางประโยชนใหกับภารกิจผลิตไฟฟาได
อยางมหาศาล ชวยสรางความมั่นคงทางพลังงานไฟฟาใหกับ
ประเทศ 

กฟผ. ไมหยุดคิด ไมหยุดพัฒนา เพ่ือประโยชนของ
คนไทย...  
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“มากกว่ารายได้ให้ตัวเองและครอบครัว คือการได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชมุชนของตนเองอย่างย่ังยืน” เสยีงยนืยนั

หนักแน่นจากน้อง ๆ  ทมี ‘ผู้ประสานงานประจาํหมูบ้่าน’ ซ่ึงเป็นกลุม่นักศึกษาจบใหม่ ใน ‘โครงการพลังงานร่วมใจ สร้างงาน พฒันา

ชมุชน’ ทีร่่วมทํางานเกบ็ข้อมูลชุมชนเพือ่พัฒนาท้องถ่ินอย่างยัง่ยืนกับการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ซึง่เป็น

โครงการทีร่่วมฟ้ืนฟเูศรษฐกจิและเพิม่อัตราการจ้างงานภายในประเทศ สร้างงาน สร้างรายได้ และช่วยลดปัญหาการว่างงาน 

บรรเทาความเดอืดร้อนของประชาชนท่ามกลางสถานการณ์ของโรคโควิด-19 ตามนโยบายรฐับาลและกระทรวงพลงังาน

CARE &  SHARE

‘โครงการพลังงานร่วมใจ 
สร้างงาน พัฒนาชุมชน’

สร้างงานฝ่าวิกฤตโควิด-19 
สร้างชุมชนเข้มแข็งด้วยคนพื้นถิ่นอย่างยั่งยืน

อีกความสําเร็จของ กฟผ. เพื่อคนไทย

“โครงการนี้เลือกเฟนไปยังนักศึกษาท่ีมีภูมิลําเนารอบเขตเขื่อนและ
โรงไฟฟา โดยไมไดหยดุอยูแคใหคนหนึง่คนมงีานทาํ แตผลลัพธสุดทายคอื
การดงึศักยภาพ และความรูความสามารถของลกูหลานในทองถิน่ มาสราง
การพัฒนาและแรงขบัเคล่ือนชุมชนใหกบัชุมชนของตนเอง ไมวาจะเปนการ
มีนํ้ากินน้ําใช มีที่ดินทํากิน มีรายได โครงการนี้จึงไดเก็บขอมูลชุมชน
ในลักษณะ Big Data ทั้งดานอาชีพ รายได สุขภาพ ความเปนอยู ฯลฯ 
โดยหวงัวาจะสามารถนาํขอมลูเหลานีไ้ปตอยอดใชประโยชนในอนาคตได” 
นายศริ ิจริะพงษพนัธ ทีป่รึกษารฐัมนตรวีาการกระทรวงพลงังานไดกลาวไว

จากเฟส 1 ในพื้นที่แม่เมาะสู่เฟส 2 
อีกกว่า 1,000 อัตรา

หลังจากนํารอง ‘โครงการพลังงานรวมใจ สรางงาน พัฒนาชุมชน’ 
ในพื้นที่อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง ซึ่งไดคัดเลือกนักศึกษาจบใหม 
ผานการสมคัรทางเว็บไซต กฟผ. มาตัง้แตปลายป 2563 ทีผ่านมา ไดประสบ
ผลสําเร็จตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงพลังงาน ในการชวยเหลือ
เยียวยาประชาชนทามกลางสถานการณของโควิด-19 ไปแลวน้ัน กฟผ. 
ขยายความสําเร็จตอไปในเฟส 2 ของโครงการฯ โดยทันทีกับตัวเลข
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“More than just generating revenue for ourselves and 
families is the pride of being part of the sustainable 
development of our communities.” This is the assertion from 
Village Coordinators, the new graduates who are members 
of the group ‘United to Create Jobs for Community 
Development Project.’ They came together to gather 
community information to support the Electricity Generating 
Authority of Thailand (EGAT)’s scheme to revive the economy, 
creating jobs, generating income, and helping reduce 
unemployment to alleviate the suffering of people in the 
midst of COVID-19 according to the policy of the government 
and the Ministry of Energy.

Mr. Siri Jirapongphan, the advisor to the Minister of Energy said: 
“This project is targeted towards students living around dams and 
power plants.

“It is not just confined to giving one person a job but to tap local 
youngsters’ knowledge and develop their ability to drive their own 
communities, be it securing water resources, or having farmland 
and income.

“This project is based on gathering community information in 
the form of Big Data to encompass details of occupation, income, 
health, livelihoods and others which can also be used in the future.”

Multiplier effect from a humble start 
The project’s job creation got off the ground in Mae Moh, 

Lampang Province, with recruitments of new graduates through
the EGAT website by the end of 2020.

It has realized what the government and the Ministry of Energy 
have spelt out in their policies, helping people in the midst of the 
COVID-19 troubles.

EGAT has immediately proceeded to the project’s phase 2 to 
create an additional 1,052 jobs in the neighbourhood of dams, namely 
Bhumibol, Sirikit, Srinakarind, Vajiralongkorn, Sirindhorn, Ubol 
Ratana, Chulaphorn, Bang Lang, Rajjaprabha, as well as powerhouses 
like Chana, Wang Noi and Lan Krabue.

การจางงานอีก 1,052 อัตรา ในพื้นที่เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก เขื่อนสิริกิติ์ 
จงัหวัดอตุรดติถ เข่ือนศรนีครนิทรและเขือ่นวชิราลงกรณ จงัหวัดกาญจนบรุี 
เข่ือนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี เข่ือนอุบลรัตน จังหวัดขอนแกน 
เข่ือนจฬุาภรณ จังหวดัชัยภมู ิเข่ือนบางลาง จังหวัดยะลา เข่ือนรชัชประภา 
จังหวัดสุราษฎรธานี โรงไฟฟาจะนะ จังหวัดสงขลา โรงไฟฟาวังนอย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และโรงไฟฟาลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร 

A SUSTAINABLE JOB 
CREATION TO BUILD STRONG 
COMMUNITIES THROUGH 
THE COVID-19 CRISIS
ANOTHER OF EGAT’S SUCCESS 
STORY FOR THAI PEOPLE
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CARE &  SHARE

ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนจะได้รับ

การอบรมสร้างองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจ

พอเพียง รวมถึงการพัฒนาทักษะ

ด้านเทคโนโลยีจาก กฟผ. เพื่อเตรียม

ความพร้อมเข้าสู่การแข่งขันในตลาด

แรงงานในอนาคต”

ผูที่ผานการคัดเลือกใน ‘โครงการพลังงานรวมใจ สรางงาน พัฒนา
ชุมชน’ ทุกคน จะมีสวนรวมพัฒนาทองถ่ินของตนเอง โดยการทํางานจะ
มีทั้งการลงพื้นที่เก็บขอมูลชุมชนดานการประกอบอาชีพ การเกษตร และ
ผลิตภัณฑชุมชน การวิเคราะหปญหาในแตละทองถิ่น และการหาแนวทาง
การดแูลทองถิน่ ดวยความรูสมัยใหม อาท ิการใช Digital Platform สําหรบั
ใชประโยชนในการขายสินคาแบบออนไลน การนําเทคโนโลยีมาใชเพ่ือ
เกษตรกรรม รวมถงึนําขอมลูจากการลงพืน้ท่ีมาวเิคราะหเพ่ือพัฒนากจิการ
ชมุชนสูเปาหมายการเปนธรุกจิเพือ่สงัคมทีส่ามารถพึง่พาตนเองและเตบิโต
คูกับสังคมไทยอยางยั่งยืน

นอกจากนี ้ผูเขารวมโครงการทกุคนจะไดรบัการอบรมสรางองคความรู
ดานเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงการพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีจาก กฟผ. 
เพ่ือเตรียมความพรอมเขาสูการแขงขันในตลาดแรงงานในอนาคตอีกดวย 

มากกว่าสร้างงาน คือลงพื้นที่สร้างชุมชนเข้มแข็ง 
เพราะผลกระทบของโควิด-19 ที่สงผลใหกิจการหลายแหงตองปด

ตัวเองลงอยางกระทันหัน ทําใหเกิดปญหาการวางงานจํานวนมาก กฟผ. 
จึงเรงเดินหนาโครงการจางงานระยะสั้นเด็กจบใหม 2,500 อัตราภายใต 
‘โครงการพลังงานรวมใจ สรางงาน พัฒนาชุมชน’ ที่จะชวยเพิ่มอัตราการ
จางในประเทศกวา 400 ลานบาท เพ่ือบรรเทาความเดอืดรอนของประชาชน 
โดยนักศึกษาจบใหมในโครงการนี้จะทํางานรวมกับชุมชนในการสํารวจ
และวิเคราะหขอมูล วางแผนสงเสริมกิจการชุมชนผานนวัตกรรมพลังงาน
และเกษตรอจัฉรยิะ (Smart Agriculture) เพ่ือยกระดบัเกษตรกรในชมุชน 
ทาํใหสามารถวางแผนเพาะปลกูลวงหนา คาดการณปริมาณนํา้ฝน ตลอดจน
ความตองการของผลผลติในทองตลาด เพ่ือสรางรายไดและความเขมแขง็
ใหกับชุมชนทองถิ่นอยางยั่งยืน

“พวกเราลงพ้ืนที่เก็บขอมูลรวมกันเปน Big Data คะ จากนั้นจะเอาไป
วิเคราะห อยางผักบุงอยูในพื้นที่แมเมาะ ก็ตองเก็บขอมูลในชุมชนตําบล
แมเมาะ เชน รายไดสวนใหญ อาชีพทํากิน สุขภาพประจําตัว สถานะ
ในครัวเรือน เปนตน เสร็จแลวเอาขอมูลเหลานี้มาประมวลผลและสราง
โครงการกิจกรรมชุมชนเพื่อสรางรายไดใหกับชุมชนของเราคะ ผักบุงตอง
ขอบคุณ กฟผ. มาก ๆ  ที่ทําใหมีโอกาสรูจักชุมชนอื่น ๆ  ในแมเมาะ เรียนรู

กิจกรรมและผลิตภัณฑชุมชนอื่น ๆ  ออกจากโลกแคบที่อยูเฉพาะในชุมชน
ของตัวเอง เกิดการคิดตอยอดที่จะนําองคความรูไปใชพัฒนาตอไปคะ” 
นางสาวฐติกิานต วงศคาํ นกัศกึษาจบใหมจากคณะศลิปศาสตร มหาวทิยาลยั
แมฟาหลวง หนึง่ในผูประสานงานประจาํหมูบานในตาํบลแมเมาะ บอกเลา
การทํางานที่เธอประทับใจ

เชนเดียวกับนองมอส นายอนุภาพ พุทธสุวรรณ เด็กหนุมจากวิทยาลัย
เทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แมเมาะ ซึ่งเรียนจบแลวทํางานฟรีแลนซ
ใหกับบริษัทแหงหน่ึงในป 2562 แตพิษโควิด-19 ทําใหป 2563 เขาไมมี
งานจางจนขาดรายได โครงการครั้งนี้เปดโอกาสใหหนุมมอสผูมีความฝน
อยากทํางานในองคกรระดับชาติอยาง กฟผ. ไดเขามาสานฝนของตัวเอง
อกีดวย “ผมไมเคยรูมากอนเลยวา กฟผ. จะทาํอะไรใหกบัชุมชนตาง  ๆ  มาก
ขนาดนี้ ซึ่งพอเขาทํางานในโครงการนี้ ทําใหเห็นถึงความชวยเหลือและ
การพัฒนาตาง ๆ  ทีม่ใีหกบัชุมชนอยางตอเนือ่ง รวมไปถึงโครงการพลงังาน
รวมใจ สรางงาน พัฒนาชุมชน ที่รับนักศึกษาจบใหมตกงานอยางพวกผม 
รายไดที่ไดรับสามารถบรรเทาความเดือดรอนในครอบครัว โดยเฉพาะ
ชวยแม ซึ่งสถานการณโควิด-19 ทําใหขายของไดนอยลง แตที่มากกวา
รายไดคือประสบการณตาง ๆ  ระหวางการทํางานในโครงการ ทั้งกิจกรรม
ของ กฟผ. ทั้งไดรูจักคนในชุมชนมากขึ้น”

อนุภาพ พุทธสุวรรณ์

Anupap Puttasuwan
ฐิติกานต์ วงศ์คํา

Thitikan Wongkham
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“All project participants are 
trained to build knowledge 
on the sufficiency economy 
and learn about the 
development of technology 
skills from EGAT to prepare 
for competition in the 
labour market in the future.”

Those recruited have taken part in the development of their own 
localities by collecting information related to occupations, agriculture, 
and community products.

They also have analyzed local problems and improved local care 
practices with modern knowledge such as using digital platforms for 
online sales, applying technology to agriculture, and analyzing field 
information to develop community businesses towards the goal of 
being a social enterprise that can be self-reliant and grow together 
with Thai society sustainably.

In addition, all project participants are trained to build knowledge 
on the sufficiency economy and learn about the development of 
technology skills from EGAT to prepare for competition in the labour 
market in the future.

Beyond job creation, a stronger community
Because the coronavirus pandemic has suddenly shut many 

businesses and left many unemployed, EGAT has accelerated the 
short-term employment program for 2,500 new graduates under the 
‘United to Create Jobs for Community Development Project’ that will 
spur occupations worth 400 million baht.

The new graduates recruited for the program will work with the 
community to explore and analyze data, laying out plans to promote 
community businesses through energy innovation and smart agriculture 
to enable farmers to plan cultivation in advance, forecasting rainfall 
and market demand for their products to ensure sustainability in income 
and local communities.

“We combine information collected from the field into Big Data 
and then analyze it,” said Ms. Thitikan Wongkham, a graduate student 
from the Faculty of Liberal Arts at Mae Fah Luang University, and one 

of the village coordinators in Mae Moh sub-district.
“I was assigned to collect information, for example, about 

income, occupations, livelihood, personal health and household 
status.

“Then I processed the information to create a community activity 
project to generate income for our community.

“I am very grateful to EGAT for the chance to allow me to get to 
know other members of the communities in Mae Moh, to learn activities 
and products of other communities away from a small world that is 
specific to our own community and to use that knowledge to develop 
further,” she added.

Likewise, Mr. Anupap Puttasuwan, a graduate from EGAT Mae Moh 
College of Technology and Management, expressed thankfulness for 
the job opportunity.

After graduating in 2019, he had worked as a freelance but found 
that work dried up last year when COVID-19 hit the world.

This project provides an opportunity for a young man like me to 
work for a national entity like EGAT, he said, describing the employment 
like a dream come true for him.

“I never knew that EGAT can do so much for a community.
“When I get down to working for the project, I see the assistance 

and development that EGAT has extended to communities continuously, 
including the program which offers jobs for unemployed graduates 
like me.

“The wages alleviate the hardship faced by my family, helping 
particularly my mum whose business was impacted by the pandemic.

“But what is more than the money is the experience derived from 
working on the project, being involved in EGAT activities and getting 
to know more people in the community.”
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สวนนองมกุ น.ส. รชัดาภรณ ใจคําลือ บณัฑิตใหมจากรัว้มหาวทิยาลยั
เชียงใหม ผูซ่ึงเห็นบทบาทของ กฟผ. อยางเปนรูปธรรมในการเขาสรางงาน
สรางรายไดใหแกคนในชุมชนของเธอ จึงเปนเหตุจูงใจสําคัญในการตัดสินใจ
เขารวมโครงการน้ี “สําหรับมุกแลว กฟผ. เปนองคกรท่ีดีมีภาพลักษณชวยเหลือ
สังคมอยางเปนรูปธรรมชัดเจนดังท่ีเราเห็นในชุมชนของเรา บวกกับเม่ือเกิด
โควิด-19 ท่ีคนจํานวนมากถูกเลิกจางงาน อีกท้ังเด็กจบใหมอยางพวกเรา
ตกงานกันเยอะมาก จึงตัดสินใจในทันทีท่ีเขารวมทํางานในโครงการฯ ซ่ึงถือ
เปนโอกาสท่ีดีกับโครงการพิเศษน้ี แมเปนระยะเวลาส้ัน  ๆ  แตก็ตองขอบคุณ
ทาง กฟผ. มาก ๆ  ท่ีเขามาชวยเหลือใหพวกเรามีรายได ชวยแบงเบาภาระ
ในครอบครัว ยิ่งไปกวานั้น ยังไดประสบการณการทํางานที่อาจใชตอยอด
ในการหางานใหมหรือเอาไปพัฒนาตัวเองข้ึนในวันขางหนา ที่สําคัญคือ 
ทําใหมุกไดใกลชิดคนในชุมชนมากขึ้น เพราะตลอดเวลาเราเรียนอยูที่อื่น 
4 ป ไมคอยไดใกลชดิชุมชนตวัเองในแมเมาะนกั บางบานแทบไมเคยไดคยุ 
แตพอมาทาํงานนีม้นัเปดโอกาสใหเรารูจกัทกุคน รูจกัชมุชนในเชงิลกึยิง่ขึน้” 

กฟผ. ต่อยอดทุกโครงการเคียงข้างคนไทย 
สู้พิษโควิด-19

‘โครงการพลังงานรวมใจ สรางงาน พัฒนาชุมชน’ เปนเพียงโครงการ
ตัวอยางสําคัญหนึ่งแหงความสําเร็จของ กฟผ. ที่ถือเปนหนวยงาน
รัฐวิสาหกิจหลักที่ดูแลความมั่นคงดานพลังงานไฟฟาของประเทศ และ
เปนสวนหน่ึงของกลไกของรัฐที่ชวยขับเคล่ือนเศรษฐกิจประเทศ บรรเทา
ความเดอืดรอนของประชาชน โดยเฉพาะในชวงสถานการณการแพรระบาด
ของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่คนไทยเดือดรอนไปทุกหยอมหญา จึงทําใหเกิด
เปนโครงการตาง ๆ  เพ่ือกระตุนเศรษฐกจิทีน่อกเหนอืจาก ‘โครงการพลงังาน
รวมใจ สรางงาน พัฒนาชุมชน’ จางงานระยะสั้นแลว ยังมีการจางงาน
คนในชมุชนรอบเข่ือนโรงไฟฟาและพืน้ทีใ่ตแนวสายสง ซึง่ กฟผ. ดาํเนินการ
มาอยางตอเนื่องอีกกวา 6,000 คน 

นอกจากนี้ เรงเดินหนาการลงทุนโครงการตาง ๆ ตามแผนพัฒนา
กําลังผลิตไฟฟาของรัฐบาล เพ่ือเพิ่มการจางงานและสงเสริมอุตสาหกรรม
ในประเทศใหขยายตัวมากขึ้น เชน โครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย
ทุนลอยนํ้ารวมกับโรงไฟฟาพลังน้ํา หรือ Hydro-floating Solar Hybrid 
โดยนํารองที่เข่ือนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งจะถูกพัฒนาเปนแหลง

Ms. Ratchadaporn Jaikumlue, a new graduate from Chiang Mai 
University, said EGAT’s successful job creation and income 
generation programs in her community led her to join the project 
without hesitation.

“EGAT is a good organization with a clear-cut image of helping 
the society as I see in my own community.

“And the adverse effect of COVID-19 has put many people 
including graduates out of jobs.

“Even though EGAT’s employment project is only for a short 
period, I am very grateful for this great opportunity to earn income 
to support myself and my family.

เรียนรูดานพลงังานหมนุเวียน สรางเสนทางเดินธรรมชาต ิจดุจําหนายสนิคา
ชมุชน รานเชาจกัรยาน ตลอดจนจดุบริการรบั - สงนักทองเท่ียว กลายเปน
แลนดมารกใหมของจงัหวัดอบุลราชธานทีีจ่ะชวยกระตุนเศรษฐกจิดานการ
ทองเที่ยว สรางงานสรางรายไดใหแกชุมชนอีกทางหนึ่ง

อีกทั้งยังสงเสริมพลังชุมชนขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากดวยโครงการ
ตลาดนัดสินคาชุมชนที่ชื่อวา ‘ตลาดนัดเอนจี้ ของดีทั่วไทย’ เพ่ือเปนพื้นที่
สําหรับประชาสัมพันธและขายสินคาชุมชนทั้งในรูปแบบการเปดราน
จําหนายและชองทางออนไลนในกลุมเฟซบุก (Facebook) หวังชวย
ขับเคล่ือนเศรษฐกิจฐานราก รวมถึงนําผลิตภัณฑชุมชนมามอบใหกับ
บุคลากรทางการแพทยและผูติดเช้ือโควิด-19 ในโรงพยาบาลสนามตาง ๆ  
กอใหเกิดรายไดกลับคืนชุมชนกวา 15 ลานบาท

กฟผ. ยังผนึกกําลังกับการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) เขารวม
โครงการ ‘Workation Thailand ทาํงานเทีย่วได รวมใจชวยชาต’ิ สนับสนุน
ใหทุกองคกรและประชาชนไดเปล่ียนสถานที่ทํางานเปนสถานที่ทองเที่ยว
ทั่วไทย จนมียอดใชจายสูงกวา 30 ลานบาท สงเสริมใหเกิดการหมุนเวียน
เศรษฐกิจในทองถิ่นและกระตุนเศรษฐกิจฐานรากไดอีกโครงการหนึ่ง

พวกเราเช่ือวา ไมมีวิกฤตไหนท่ีคนไทยเอาชนะไมได กฟผ. จะรวม
เคยีงขางคนไทยตอสูในทกุวิกฤต ใหความชวยเหลืออยางสุดความสามารถ
ควบคูไปกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอยางเต็มกําลัง เพ่ือใหประเทศไทย
กาวขามวิกฤตครั้งนี้ในเร็ววันและกลับคืนสูภาวะปกติโดยเร็วที่สุด 

รัชดาภรณ์ ใจคําลือ

Ratchadaporn Jaikumlue

CARE &  SHARE
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baht and donated them to healthcare workers and people infected with 
COVID-19 in field hospitals.

Meanwhile, EGAT has joined forces with the Tourism Authority of 
Thailand (TAT) to embark on the ‘Workation Thailand’ project to change 
the workplaces of people and organizations to travel destinations 
throughout Thailand.

The campaign has culminated into more than 30 million baht in 
spending, promoting local economic circulation and stimulating the 
foundation economy.

We believe there is no crisis that the Thai people cannot overcome.
EGAT will stand by the Thai people to fight in every crisis, rendering 

utmost support in driving the economy at full capacity for Thailand to get 
through this crisis as soon as possible and return  to normality. 

“Moreover, I obtained work experience that may be useful in finding 
a new job and for self-development, as well as being closer to the people 
in the Mae Moh community with whom I hardly knew before,” she concluded.

EGAT extends projects to combat COVID-19
The ‘United to Create Jobs for Community Development Project’ is 

one of EGAT’s successful undertakings to relieve the public’s wide-spread 
suffering from the coronavirus situation in addition to fulfilling its mission 
of maintaining the country’s electric power security.

EGAT has also created employment for more than 6,000 people in 
communities surrounding its dams, power plants and in the areas under 
the transmission lines.

Moreover, EGAT has accelerated investment in various projects in 
accordance with the government’s power generation plan to increase 
employment and promote industrial expansion in the country.

Among those projects is the hydro-floating solar hybrid power scheme 
at Sirindhorn Dam, Ubon Ratchathani Province.

The site is being turned into a renewable energy learning center, 
complete with a nature trail, a community product marketplace, bike 
rental and tourist transfer point – becoming a new landmark for Ubon 
Ratchathani Province that will help stimulate the tourism economy.

It also drives the foundation economy with the establishment of 
‘Energy Market for Good Products across Thailand’ to provide a venue 
for on-site and online sales of community products.

EGAT has purchased community products worth more than 15 million 
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อาหาร –  นํา้ – พลังงาน คําสัน้ ๆ  ทีเ่ตม็ไปด้วย

ความหมาย เพราะเป็นรากฐานของความกนิดี 

อยู่ดี อันนําไปสู่ความม่ันคงของประเทศใน

ภาพรวม หรือกระท่ังรับมือวิกฤตขาดแคลน

ของโลกในอนาคต และกุญแจดอกสําคัญท่ี

ไขประตสููก่ารบริหารจดัการท้ัง 3 องค์ประกอบ 

เพ่ือสร้างความเข้มแขง็ให้แก่ชมุชนสามารถ

พึ่งพาตนเองได้อย่างย่ังยืนได้สําเร็จคือ 

‘องค์ความรู้’

เรื่อง  พลอยชนก ทองอยู่       Ploychanok Thongyoo

‘ศูนย์ศึกษาและพัฒนา
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง’

พึ่งพาตนเอง
ความสําเร็จในการ

ได้อย่างยั่งยืน

CARE &  SHARE
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การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) จึงไดมีสวนรวม
จัดตั้งแหลงสงตอองคความรูเกี่ยวกับ อ าหาร –  นํ้า – พลังงาน 
สูชุมชน และประชาชนทั่วปร ะเทศ ภายใต ‘ศูนยศึกษาและพัฒนา
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง’ ที่เปดอยางเปนทางการแลว
วนันี ้3 แหง ไดแก เข่ือนศรนีครนิทร จงัหวัดกาญจนบุร ีเข่ือนภมูพิล 
จังหวัดตาก และ กฟผ. แมเมาะ จังหวัดลําปาง และในอนาคต
มีแผนเปดอีก 7 แหง ไดแก เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ 
เข่ือนวชิราลงกรณ จังหวัดกาญจนบุรี เข่ือนสิรินธร จังหวัด
อุบลราชธานี เขื่อนอุบลรัตน จังหวัดขอนแกน เข่ือนจุฬาภรณ 
จังหวัดชัยภูมิ โรงไฟฟาวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ
โรงไฟฟาบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา รวม 10 แหงทั่วไทย 

EGAT 
SHOWS A WAY 
OF SELF-RELIANCE 
WITH SUFFICIENCY 
ECONOMY PHILOSOPHY

Food, water, and energy, these small words 
have big implications. Indeed, they are the 
foundation of wellbeing on which the security 
of the country as a whole depends. They are 
also key to tackling the world’s shortage crisis. 
Nothing short of managing these three 
essentials will sustain communities and 
enable them to be self-reliant. Fortunately, 
however, knowledge makes it all possible. 

It is to this end that the Electricity Generating 
Authority of Thailand (EGAT) is helping to establish 
a resource of knowledge about food, water and 
energy for communities and people across the 
country, namely the Sufficiency Economy Study 
and Development center project.

Such centers have already been set up at 
Srinagarind Dam in Kanchanaburi Province, 
Bhumibol Dam in Tak Province, and Mae Moh Power 
Plant in Lampang Province.

Plans are afoot to establish similar centers at 
Sirikit Dam in Uttaradit Province, Vajiralongkorn 
Dam in Kanchanaburi Province, Sirindhorn Dam in 
Ubon Ratchathani Province, Ubol Ratana Dam in 
Khon Kaen Province, Chulaphorn Dam in Chaiyaphum 
Province, Wang Noi Power Plant in Ayutthaya Province, 
and Bang Pakong Power Plant in Chachoengsao 
Province, thus bringing the total number of centers 
nationwide to ten.
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กฟผ. มุ่งมั่นพัฒนาด้านพลังงาน และ

พร้อมมีส่วนร่วมส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

คณุภาพนํา้ และคณุภาพอากาศ ท่ีดกีว่า

เพื่อคนไทย สู่เป้าหมายการพัฒนา

ที่ยั่งยืนของประเทศไทยและโลก”

“With its unshakable commitment to energy 
development, EGAT continues to promote 
quality of life, including air and water quality, 
as it catalyzes Thailand’s and the world’s 
sustainable development goals.”

มุงตอยอด ‘โครงการชวีวิถเีพ่ือการพฒันาอยางยัง่ยืน’ ที ่กฟผ. นอมนาํ
ปรัชญาพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาสงเสริม
ชุมชนโดยรอบพื้นที่เข่ือนและโรงไฟฟา ใหมีชีวิตอยูอยางพอประมาณ 
พึง่พาตนเองได ลดใชสารเคม ีตามวถิภีมูปิญญาทองถ่ินอยางยัง่ยืน ตอเนือ่ง
เปนเวลามากกวา 20 ป ผสมผสานกับการประยุกตใชที่ดินตามศาสตร
พระราชา ‘โคก หนอง นา โมเดล’ เกษตรทฤษฎีใหม ดวยหลักกสิกรรม
ธรรมชาติอยางยั่งยืน

สิบตาดูหรือจะสู ลงมือทํา ภายในศูนยฯ จึงไดมีการจัดสรรพ้ืนท่ี
ใหทดลองทาํจรงิ โดยมคีรพูาทํา ผานฐานการเรยีนรูหลากหลายตามความ
เหมาะสมของแตละพ้ืนท่ี อาท ิปพูืน้ความยัง่ยืนทาง ‘อาหาร’ ดวยการสงตอ

องคความรูเก่ียวกับการปลูกปา 3 อยาง ไมกิน ไมใชสอย และไมสราง
บานเรอืนบนโคก ในฐานคนรกัษปา พรอมเรยีนรูเก่ียวกับการทาํปุยอนิทรยี
ชวีภาพ ปลูกผกัปลอดสารพิษ ในฐานคนรกัษแมธรณ ีและเรยีนรูการทาํนา
ขาวอินทรีย ในฐานคนรักษแมโพสพ

เพราะนํ้าคือชีวิต ศาสตรการจัดการและอนุรักษ ‘นํ้า’ โดยหลัก
ธรรมชาต ิในฐานคนรกัษนํา้ จงึสงตอองคความรูเก่ียวกับ การขดุคลองไสไก 
แหลงน้ําประเภทหนอง เพ่ือกกัเกบ็น้ําสําหรบัใชในการเพาะปลกู นอกจากนัน้
ยังมีองคความรูเกี่ยวกับโครงการฝนหลวง เครื่องดักหมอก และการบําบัด
นํ้าเสีย 

อีกสิ่งสําคัญท่ีขาดไมไดคือเรื่องของ ‘พลังงาน’ ที่ตั้งใจผานองคความรู 
เกีย่วกบัการสงเสริมพลงังานหมนุเวยีนในพืน้ที ่ดวยการนาํเศษอาหารและ
มูลสัตวมาหมักเปนกาซชีวภาพเพ่ือใชเปนเช้ือเพลิงแทนกาซหุงตมภายใน
ครวัเรอืน หรือจะเปนการตดิต้ังเคร่ืองสูบน้ําพลงังานแสงอาทติย  ตลอดจน
การปลูกพืชพลังงาน เพ่ือใชเปนเชื้อเพลิงชีวมวล

กฟผ. มุงมัน่พัฒนาดานพลงังาน และพรอมมสีวนรวมสงเสริมคณุภาพ
ชีวิต คุณภาพนํ้า และคุณภาพอากาศ ที่ดีกวาเพ่ือคนไทย สูเปาหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทยและโลก 



41 APRIL - JUNE 2021

Their aim is essentially to enhance the Biological Way of Life 
for Sustainable Development that EGAT launched to put the late 
King Bhumibol’s Sufficiency Economy Philosophy into practice.

His Majesty’s philosophy has thereby been promoted in 
communities around dams and power plants to enable them to live 
in moderation with self-reliance, reducing the use of chemicals and 
maximizing local wisdom with respect to sustainability.

The philosophy has been implemented consistently over the 
past 20 years in combination with land management according to 
His Majesty’s Khok Nong Na (Mound, Swamp, Field) model, New 
Agriculture Theory, and Sustainable Natural Farming Principles.

Because learning by doing is more effective than by watching, 
the centers have set aside space to perform experiments guided by 
teachers addressing various learning needs raised by each area. 

Subjects covered include the fundamentals of food sustainability, 
three types of forest planting (edible woods, utility woods, and 
building woods for building houses on the mound), making bio-organic 
fertilizer, and growing organic vegetables and rice.

Because water is life, the centers pass on the science of 
managing and conserving this vital resource in harmony with nature.

Participants learn how to dig canals, use swamps to store water 
for cultivation, make rain according to the Royal Rainmaking Project, 
catch mist, and treat water. 

Another indispensable subject is energy. Here the initiatives 
encompass generating renewable energy by fermenting food scraps 
and animal manure into biogas. The biogas can be used as fuel in 
place of cooking gas. Other courses of instruction address 
installation of solar water pumps and growing energy crops for 
biomass fuel.

With its unshakable commitment to energy development, 
EGAT continues to promote quality of life, including air and water 
quality, as it catalyzes Thailand’s and the world’s sustainable 
development goals. 
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EGAT  DNA

“EGAT for ALL” คือวลีท่ีผู้ว่าการการไฟฟ้า

ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) “พ่ีสิงห์”

นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร มักจะพูดยํ้า 

ฟังแล้วขออวยกันเองนิดหน่อยว่า รู้สึก

คล้องจองกันดี แถมยังจดจําง่าย แต่คํานี้มัน

จะทําหน้าที่เป็นอะไร เป็น Motto? Tagline? 

หรือว่า Slogan? กันแน่

EGAT for

ALL

“EGAT for ALL” น้ี มีวัตถุประสงคท่ีจะส่ือสาร
ท้ังภายในและภายนอกองคการวา กฟผ. เปน
องคการของทุกคน  ท่ีทําเพ่ือทุกคน โดย “ทุกคน” 
ในท่ีน้ี ไมไดเพียงแตหมายถึงผูปฏิบัติงานทุกคน 
แตคือคนไทยทุกคนดวย ซึ่งมีความชัดเจนถึง
จุดหมายที่แบรนดตองการหยัดยืนในการ
ดําเนนิงาน ซึง่ผูรบัสารสามารถเขาใจไดงาย เกิด
เปนความเชื่อที่แบรนดตองการใหเกิดข้ึนในการ
รับรูของผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวน โดยคน
ที่จะขับเคลื่อนแคมเปญตาม  Tagl ine นี้ 
จึงไมใชแคผูบริหาร แตตองรวมถึงผูปฏิบัติงาน 
หรือคนในองคการทุกคน นั่นเอง

ทายท่ีสุดแลว ไมวา EGAT for ALL น้ี จะเปน
 Tagline หรือไม แตส่ิงสําคัญก็คือคนในองคการ
ทุกคนมีความเขาใจ รับรูถึงส่ิงที่ตองการสื่อสาร 

และพรอมรับปรับตัวใหเขากับนโยบายดังกลาว 
เพ่ือไมให EGAT for ALL เปนแคชื่อแคมเปญ 
หรือ Tagline เก ๆ เท ๆ เอาไวส่ือสาร แตเปน
ความเชื่อรวมกันที่จะทําให กฟผ. มีตัวตนในใจ
ผูมีสวนไดสวนเสียไดอยางยั่งยืน

นอกจากนี้ กฟผ. ยังไดมีการเปลี่ยนคานิยม
และวัฒนธรรมองคการใหม ซึ่งนับเปนสิ่งสําคัญ
ในการดําเนินงานหรือทําธุรกิจที่ เหนือกวา
กลยุทธใด ๆ อาจเรียกไดวาเปนตัวชวยใน
การปรับทิศทางของผูปฏิบัติงานและทิศทาง

ขององคการใหตรงกัน แมวาจะยังคงใชคําเดิม
คือ “SPEED”  แตไดปรับเปล่ียนความหมาย
ขางในใหมหมด  เพ่ือใหสอดรับกับสถานการณ
รอบดานที่เปล่ียนไปดวย อันไดแก 

S – Synergy
P – Proactive Approach
E – Empathy 
E – Entrepreneurship 
D – Digitalization

เรื่อง  ณิชากร ธรรมิกบวร       Nichakorn Dhanmikabaworn



‘EGAT for ALL’ is a catchy little phrase that Mr. Boonyanit 
Wongrukmit, Governor of the Electricity Generating Authority of 
Thailand (EGAT), wants to reiterate. It certainly has a ring about 
it and is easy to remember. But what does it mean exactly? And 
is it a motto, a tagline or a slogan?
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WHAT EXACTLY IS 

‘EGAT for ALL’  
ALL ABOUT?

‘EGAT for ALL’ aims to communicate, both inside and outside of 
the organization, that EGAT is an entity where everyone is for everyone, 
a kind of ‘all for one, and one for all’. 

But ‘everyone’ here doesn’t just refer to EGAT employees but to 
all Thai people.

The phrase expresses eloquently the entire ethos of the EGAT 
brand.

The message is easily perceived by the audience, leading to broad 
brand recognition among all stakeholders.

The people who drive the campaign according to the tagline don’t 
just comprise executives but every person in the enterprise.

In the end, whether ‘EGAT for ALL’ is a tagline, a motto or a slogan 
is not important. What’s important is that everyone in the organization 
understands the values it embodies. 

Indeed, ‘EGAT for ALL’ isn’t just some cool communications handle. 
Rather it expresses a common belief that EGAT endures in the hearts 
of all its stakeholders.

With similar inspiration, EGAT has also adopted new values and 
organizational culture. And these changes are more essential to 
operations and business than any strategy. It fundamentally adjusts 
the direction of employees and the organization and sets them on the 
same course.

Although the original word ‘SPEED’ is retained, its inner meaning 
has completely changed to fall in line with the current unfolding 
conditions.

In its new iteration, the first letter of SPEED stands for Synergy, 
the second for Proactive Approach. The two Es are for Empathy and 
Entrepreneurship and D stands for Digitalization.

SO HOW DOES 
‘EGAT FOR ALL’ 
REFLECT 
OUR NEW 
CORPORATE 
CULTURE AND 
VALUES?

The first three letters of the acronym SPEED reflect the concept 
of working together inside and outside the organization by means of 
Synergy, Empathy and Entrepreneurship. 

These clearly reflect the brand’s emphatic statement about unity. 
As mentioned, EGAT belongs to everyone and works for everyone.

The next point is that the image of EGAT is more in line with the 
modern era and organizational context.

In other words, this part reflects the way we work and our mindset 
that becomes a habit which is ultimately grafted into the DNA of EGAT 
people.

Ultimately, this quality is eloquently expressed as a powerful brand 
and image, achieved from the inside out. 

ที่ทําเพื่อทุกคน” ประการตอมา คือ ภาพลักษณ
ของ กฟผ. ที่จะเขากับยุคสมัยและบริบทของ
องคการมากขึ้น กลาวไดวาสวนนี้จะมาจาก
พวกเราทุกคนที่ทํางานภายใต Mindset นี้ 
กันไดอยางเปนปกติ ทํากันจนเปนนิสัย จนเปน 
DNA ของคน กฟผ. ไปในท่ีสุด และมันมัก
จะสะทอนออกมาในรูปของ Brand Image ที่ดี 
จากภายในสูภายนอก นั่นเอง 

แล้ว. . .ค่านิยมและวัฒนธรรม
องค์การใหม่นี้ สะท้อนอะไรเกี่ยว
กับ EGAT for ALL ?

ประการแรก ตัวอักษรยอ 3 ใน 5 ของ 
SPEED นี้ มีความหมายอันสะทอนถึงแนวคิด
ของการรวมกันทํางานทั้งภายในและภายนอก

องคการ ตั้งแตการ Synergy รวมพลังประสาน 
Empathy ใสใจสรางมติร และ Entrepreneurship 
คิดแบบผูประกอบการ มีความรูสึกเปนเจาของ 
กฟผ. รวมกนั ซึง่ส่ิงเหลานีส้ะทอนความตองการ
ที่แบรนดตองการสรางความเชื่อถึงความเปน
หน่ึงเดียวกันของทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของกับ
แบรนด กฟผ.  ไดอยางชัดเจน อยางที่ผูเขียนได
เกร่ินในตอนตนวา “กฟผ. เปนองคการของทุกคน 
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HEALTH  TIPS

โรคมะเร็งคือความผิดปกติของเน้ือเย่ือท่ีสามารถเจริญเติบโตได้อย่างไม่จํากัด

และทําลายเน้ือปกติโดยรอบ โรคมะเร็งในช่องปากแสดงด้วยอาการเจ็บปวด

หรือก้อนเน้ือท่ีโตข้ึนในปากและไม่ดีข้ึนตามเวลา  ซ่ึงอวัยวะท่ีมักพบโรคมะเร็ง

ในช่องปาก ได้แก่ ริมฝีปาก ล้ิน กระพุ้งแก้ม เน้ือพ้ืนปาก เพดานปาก และ

สามารถเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ หากไม่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในช่วงต้น

ของการดําเนินโรค

ท่ีมา  อาจารย์ทันตแพทย์เวทัส  ศักด์ิเดชยนต์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

  Dr. Vetas Sakdechyon, Faculty of Dentistry, Mahidol University

น่ากลัวแต่ป้องกันได้
ในช่องปากมะเร็ง



 APRIL - JUNE 2021 45

Oral cancer typically has the following symptoms:
• Swelling and enlargement of a lump
• Scarring on the lips, gums and/or other areas of the mouth
• White, red or reddish-white traces in the mouth
• Abnormal blood in the mouth without known cause 
• Numbness or unexplained pain in the face, mouth and throat
• Ulcers in oral tissues with no improvement within two weeks
• Pain in the throat or a lump 
• Difficulty in swallowing, chewing, speaking or opening the 

mouth
• Weight loss

If you experience any of these symptoms, you are well-advised to 
be examined by a dentist immediately.

Risk factors causing oral cancer include smoking or tobacco 
chewing. Smokers are six times more prone to oral cancer than 
non-smokers. 

Chewing betel nut can cause cancer around the lips, floor tissue 
and gums. Binge alcohol drinkers are six times more likely to develop 
the disease than non-drinkers. 

People with a family history of oral cancer and infections by certain 
viruses, including Human Papilloma, are also at particular risk.

Therefore, some of the best ways to prevent oral cancer are 
refraining from smoking, chewing betel nut, and drinking alcohol 
excessively. It is also always important to eat a balanced diet.

Watch out for cancer by self-examining the tissue around the lips, 
gums, tongue, mouth floor and palate at least once a month. This is 
easily done using a light in conjunction with a mirror.

Feel for lumps on both sides of the neck and under the chin. If any 
abnormality is found, have a doctor examine you. 

Regular visits to your dentist for oral examination also reduces 
your risk of developing oral cancer and gives you the best chance of 
catching it in good time so that treatment can be effective. 

Cancer is a tissue disorder that grows indefinitely and destroys 
the surrounding tissue. Oral cancer is characterized by 
indeterminate pain or a lump that grows in the mouth and does 
not go away with time. Organs commonly found developing oral 
cancer are the lips, tongue, cheeks, mouth floor, and palate. If 
not diagnosed and treated early, oral cancer can be fatal.

ORAL CANCER: 
SCARY BUT PREVENTABLE

สําหรับปจจัยเสี่ยงท่ีกอใหเกิดโรคมะเร็ง
ในชองปาก ประกอบดวย การสูบบุหร่ีหรือยาสูบ 
ซึ่งพบวาผูที่สูบบุหร่ีนั้นพบมะเร็งในชองปากได
บอยกวาผูที่ไมสูบถึง 6 เทา การเคี้ยวหมาก
สามารถกระตุนใหเกิดมะเร็งไดบริเวณริมฝปาก 
เน้ือเยื่อพ้ืนปาก และเหงือกไดมาก การดื่มสุรา
เปนประจํามีความเส่ียงการเกิดโรคไดมากกวาผูท่ี
ไมดื่มถึง 6 เทา มีประวัติบุคคลในครอบครัวเปน
โรคมะเร็งในชองปาก และเช้ือไวรัสบางชนิด เชน 
Human Papilloma Virus เปนสาเหตุหนึ่งของ
การเกิดโรค เปนตน 

ดังนั้น การปองกันโรคมะเร็งชองปาก 
สามารถทําไดโดย งดสูบบุหร่ี งดเค้ียวหมาก และ

งดด่ืมสุราเปนประจํา ที่สําคัญตองรับประทาน
อาหารอยางสมดุล นอกจากนี้ยังสามารถเฝา
ระวังโรคมะเร็งในชองปาก ไดดวยการตรวจ
เนื้อเยื่อในปากดวยตนเองอยางนอยเดือนละ 
1 ครั้ง ทําไดงายโดยใชไฟสองสวางรวมกับ
กระจก เพ่ือดูเน้ือเย่ือในชองปากบริเวณริมฝปาก 
เหงือก ลิ้น เนื้อเยื่อพื้นปาก และเพดานปาก 
คลําหากอนบริเวณลําคอทั้งสองขางและใตคาง 
หากพบความผิดปกติจําเปนตองตรวจเพิม่เตมิที่
โรงพยาบาล อยางไรก็ตาม การพบทันตแพทย
เพ่ือตรวจดชูองปากเปนประจําสามารถลดความ
เส่ียงการเกิดโรค และสามารถรักษาไดอยาง
ทันทวงทีอีกดวย 

โรคมะเร็งในชองปากมีอาการโดยทั่วไป
ดังตอไปน้ี มักพบการบวมโตของกอนเนื้อ หรือ
แผลบริเวณริมฝปาก เหงือก หรือบริเวณอื่น ๆ 
ในชองปาก พบรอยโรคสีขาว สีแดง หรือสีขาว
ปนแดงในปาก พบเลือดผิดปกติโดยไมทราบ
สาเหตุในปาก มีอาการชาหรือเจ็บปวดโดย
ไมทราบสาเหตุบริเวณใบหนา ปาก และลําคอ 
มีแผลบริเวณเน้ือเย่ือในชองปากคลายแผลรอนใน
และอาการไมดีขึ้นภายใน 2 สัปดาห มีอาการ
เจ็บปวดหรือมีกอนติดอยูในลําคอ มีอาการกลืน 
เค้ียวอาหาร พูดหรืออาปากไดยาก และน้ําหนักลด 
ซึ่งหากทานพบอาการดังกลาวเหลานี้ ควรพบ
ทันตแพทยเพ่ือตรวจโดยทันที
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จังหวัดอุบลราชธานี ขึ้นช่ือเร่ืองแหล่งท่องเที่ยวทาง

ธรรมชาติที่หลากหลายและมีชื่อเสียงในแดนอีสานใต้ 

เป็นที่รู้จักของบรรดานักท่องเท่ียวต่างหล่ังไหลเข้ามา

สัมผัสบรรยากาศ เพื่อไปถึงจุดหมายสุดพิเศษแห่งนี้

เรื่อง  ขจีวรรณ นวลบุญเรือง       Khajeewan Nuanbunruang

ปักหมุด 10 จุดเช็กอิน
เขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

หน่ึงในสถานทีท่องเท่ียวสําคญัของจงัหวัดอบุลราชธานทีีจ่ะพาไปทัวร
ใหมวนหลาย นั่นก็คือ “เขื่อนสิรินธร” การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
(กฟผ.) ตั้งอยูที่ ตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย อําเภอสิรินธร จังหวัด
อุบลราชธานี นอกจากจะใหประโยชนทางดานการชลประทานและ
การเกษตร รวมถงึประโยชนในดานการผลติไฟฟาแลว บริเวณรอบ ๆ  เข่ือน
สิรนิธร ยงัมจีดุทองเทีย่วท่ีสวยงามซอนอยู รอใหทกุคนมาคนพบ เตรยีมตวั
ไปปกหมุด 10 จดุเช็กอนิรอบเข่ือนสิรนิธร ทีท่ัง้กิน เท่ียวไดครบจบในทีเ่ดียว

1  โซลาร์เซลล์ลอยนํ้าไฮบริด ใหญ่ที่สุดในโลก
กอนอื่นขอพาทุกทานมาเช็กอินท่ีแลนดมารกแหงใหมของ จังหวัด

อุบลราชธานี นั่นก็คือ โรงไฟฟาโซลารเซลลลอยนํ้าไฮบริดเข่ือนสิรินธร 
ที่ไดติดต้ังแผงโซลารเซลลบนผืนนํ้าอันกวางใหญพื้นที่กวา 450 ไร ซึ่งมี
จุดเดนที่ไมเหมือนใครอยูที่ระบบสามารถผลิตไฟฟาไดทั้งจากพลังงาน
แสงอาทิตยเปนหลัก และเมื่อไมมีแสงแดดหรือในเวลากลางคืน ก็สามารถ
นาํพลงันํา้จากเขือ่นสรินิธรมาผลติไฟฟาได ลดขอจาํกดัของพลงังานหมนุเวียน
ที่มักข้ึนอยูกับสภาพอากาศ ชวยสรางความมั่นคงทางพลังงานอีกดวย 
นบัวาเปนนวัตกรรมไฮบริดสุดลํา้ของ กฟผ. ทีแ่รกของประเทศไทยและยงัมี
ขนาดใหญที่สุดในโลก โดยเตรียมเปดใหนักทองเท่ียวทั่วทุกมุมโลกเขามา
สัมผสัโรงไฟฟาพลังงานสะอาดทีเ่ปนมติรตอส่ิงแวดลอมแหงน้ีอยางใกลชดิ

2  เส้นทางเดินชมธรรมชาติ (Nature Walkway)
หากยังชมความอลังการของโซลารเซลลลอยนํ้าไฮบริดเข่ือนสิรินธร

ยังไมจุใจ ลองมาเปลี่ยนมุมชมความกวางใหญของโซลารเซลลลอยนํ้า
ในมุมที่สูงขึ้นไปอีกนิด ตามเสนทางเดินชมธรรมชาติ (Nature Walkway) 
ความยาวกวา 415 เมตร เสนทางอนัรมรืน่ทีร่ายลอมไปดวยมวลหมูพนัธุไม
ทองถิ่นของจังหวัดอุบลราชธานี ที่จะเปดใหนักทองเที่ยวไดเขายลโฉม
ในระยะแรกของเสนทางชมธรรมชาต ิความยาว 200 เมตร ประมาณปลายปนี้

3  ผาต้ัง
เปล่ียนบรรยากาศมาลองเรอืหรอืลองแพในอางเก็บนํา้ของเข่ือนสรินิธร

กันบาง ถัดจากโซลารเซลลลอยนํ้าไฮบริด หากลองเรือมาตามทางของ
กระแสนํ้าจะพบกับหินผาริมนํ้า ที่เปนจุดแวะพักของเรือแพและยังเปน
จดุวัดใจนกัทองเทีย่วทีช่อบความทาทายปนข้ึนไปเพ่ือกระโดดลงนํา้ในระดบั
สูงขึ้นไปอีก ทําเอาแอบใจเตนเล็กนอยเมื่อไดไปยืนอยูบนผา แตหากใคร
ไมชอบความตื่นเตนก็สามารถแวะพักเลนนํ้าบริเวณเดียวกันไดอยางจุใจ
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Ubon Ratchathani Province, in the southern Isan (northeast) 
region, is renowned for its diversity of natural attractions and, 
unsurprisingly, tourists flock to experience them.

TEN ATTRACTIONS 
AROUND SIRINDHORN DAM 
WORTH CHECKING OUT

tends to be climate-dependent while helping to strengthen energy security.
Billed as EGAT’s first innovative hybrid energy system and the 

largest of its kind in the world by capacity, this clean energy facility 
is due for public debut soon.

2   Nature Walkway
Raising the view of the vast floating solar farm to a slightly higher 

elevation is the Nature Walkway, a 415-meter trail surrounded by the 
indigenous vegetation of Ubon Ratchathani. The first 200-meter stretch 
of the trail will be open to the public by the end of this year.

3   Pha Tang
Now let’s take a cruise or rafting expedition across the spectacular 

Sirindhorn Dam reservoir.
Following the passage around the hybrid floating solar farm, the 

trip takes you towards a rocky cliff that drops straight into the water. 
Here there is a stopover for rafts and boats and a place where 
adventurous tourists can climb up the cliff and jump straight into the 
water. In fact, just standing up on the cliff is quite a thrill, let along 
taking the plunge. Or if you can do without such excitement, simply 
stop by for a swim.

4   Sirindhorn Dam ridge
Almost all visitors to Sirindhorn Dam stop by to take pictures from 

the dam’s ridge which offers panoramic views of the road bending into 
a wide-angle curve around the reservoir. The area covers around 288 
square kilometers altogether and with distant mountains and vaulted 
sky part of the picture, it is quite a sight.

Naturally, a steady stream of visitors flock here for sightseeing, 
recreation and a pleasant jog.

High on the province’s list of lures is Sirindhorn Dam, operated by 
the Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT), and located 
in Lam Dome Noi Sub-district.

Aside from providing benefits of irrigation, agriculture cultivation 
and electricity generation, in the dam’s neighborhood are several 
beautiful tourist spots awaiting your discovery.

Below are ten places to check out around Sirindhorn Dam that 
can give you an enjoyable all-in-one experience.

1   The world’s largest hybrid floating solar farm
First and foremost is a visit to Ubon Ratchathani’s new landmark, 

the hybrid floating photovoltaic power farm at Sirindhorn Dam, where solar 
panels cover an area of over 450 rai across the surface of the reservoir.

What makes it unlike others is that the system can generate 
electricity from solar energy during the day and when there is no 
sunlight and at night, it can harness hydropower from Sirindhorn Dam.

The hybrid system overcomes the limitations of solar energy which 

4 สันเขื่อนสิรินธร
แนนอนวาหากใครที่มีโอกาสมาเยี่ยมชมความสวยงามของเขื่อน

สิรินธรแลว ก็ตองแวะเวียนมาถายภาพกับมุมมหาชนบริเวณสันเขื่อน
สิรินธรแหงนี้ ที่นอกจากจะเห็นมุมของถนนทอดยาวเปนทางโคงรับกับ
มุมกวางใหญของอางเก็บน้ํา ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 288 ตารางกิโลเมตร 
และยงัเห็นวิวภูเขากับทองฟาไกลออกไปสุดลูกหูลกูตา นบัเปนส่ิงดึงดูดใจ
ใหนักทองเท่ียวเดินทางมาเที่ยวชมและพักผอนหยอนใจไมขาดสาย 
หรือจะมาวิ่งออกกําลังกายสัมผัสบรรยากาศริมเขื่อนก็นาสนใจไมนอย
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5  วัดป่าโพธิญาณ (วัดเกาะ)
ใครที่เปนสายบุญ ตองมาแวะที่วัดปาโพธิญาณ หรือชุมชนทองถ่ิน

นิยมเรียกวา วัดเกาะหรือวัดเข่ือน ตั้งอยูที่บานอางศิลา ตําบลชองเม็ก 
ริมอางเก็บน้ําเขื่อนสิรินธร สรางอุโบสถย่ืนออกไปในอางเก็บน้ําเปน
เอกลักษณเฉพาะตัวของวัดแหงนี้ และในชวงเชาพระสงฆจะนั่งเรือ
เพ่ือออกไปบิณฑบาตอีกดวย ภายในบริเวณวัดก็แสนจะสงบและรมรื่น
ดวยทางวัดมีโครงการอนุรักษไมยืนตนนานาชนิด

5   Wat Pa Photi Yan (Wat Koh)
For religious persons, a visit to Wat Pa Photi Yan, known locally 

as Wat Koh or Wat Khuen, is a must.
This Buddhist temple is located at Ban Ang Sila, Chong Mek 

Sub-district, beside the reservoir. 
The temple’s unique feature is its ubosot (chapel) protruding into 

the reservoir. Every morning, the monks take a boat to receive alms.
The area inside the temple is shady and peaceful with varieties 

of perennial plants cultivated under a conservation project.

6   Wat Sirindhorn Wararam Phuprao (Wat Rueng Saeng)
The next not-to-be-missed destination is Wat Sirindhorn Wararam 

Phuprao, better known as Wat Rueng Saeng, situated in Sirindhorn 
District.

This Buddhist temple simulates the environment of a forest temple 
in the mythical Himmaphan or Khao Krailas. A highlight is witnessing 
the glow of a Kalapapruek tree on the backwall paintings of the chapel 
at night. The lighting effect is caused by fluorescent elements in the 
mosaic that adorns the area around the tree.

From the rear of the temple, you can just about see Lao PDR 
through mountains and clouds.

7   Sirindhorn Dam’s Guesthouse
Wake up early to admire the view around the dam and breathe 

fresh air. The guesthouse at Sirindhorn Dam has over 140 rooms, 
including 2-3 bedroom detached houses, row houses, single-story 
twin houses, and two-story twin houses.

Come together as a family, a couple, or a gang of friends. Prices 
of accommodation range from 1,200 to 3,000 baht/night.

6  วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว (วัดเรืองแสง)
จดุหมายตอไป พลาดไมไดทีจ่ะตองไปชมความมหศัจรรยของวดัสิรนิธร

วรารามภูพราว หรือที่นักทองเที่ยวรูจักกันดีในชื่อ วัดเรืองแสง ตั้งอยูที่ 
อําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งไดจําลองสภาพแวดลอมของวัดปา
หิมพานตหรือเขาไกรลาส มีจุดเดนอยู ที่การมาชมภาพเรืองแสงของ
จิตรกรรมจากภาพตนกัลปพฤกษที่อยูบนผนังดานหลังของอุโบสถในยาม
คํา่คนื ทีเ่กิดจากการใชโมเสกท่ีมสีารเรืองแสงตกแตงบริเวณรอบ ๆ  ตน และ
บริเวณดานหลงัพระอโุบสถยังเปนจดุชมวิวท่ีมองเหน็ทิวเขาผานเมฆหมอก
ของฝง สปป.ลาว ไดอยางใกลชิด

7  บ้านพักรับรองเขื่อนสิรินธร
ตืน่เชามาชมววิรอบเขือ่นสดูอากาศบรสุิทธิ ์ทางเขือ่นสรินิธรกม็บีานพกั

รับรองใหพักกันไดหลากหลายสไตล จํานวนกวา 140 หอง มีทั้งบานเดี่ยว 
2 – 3 หองนอน บานแถว บานแฝดชั้นเดียว บานแฝดสองชั้น จะมากันเปน
ครอบครัว คูรัก หรือมากับแกงเพ่ือนซี้ก็สามารถเลือกพักผอนตามแบบ
ที่ชอบได ราคาตั้งแตคืนละ 1,200 – 3,000 บาท
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8   Ruean Dome Noi Restaurant at Sirindhorn Dam
When you start to feel hungry, head to Ruean Dome Noi, an eatery 

located beside the reservoir ridge where diners are cooled by fresh 
breezes. 

The restaurant’s specialty are dishes featuring fish from the Mekong 
River. Highly recommended are Pla Kang Phad Cha (spicy stir-fried 
Red Tail Mystus), Chuchee Pla Nua-on (curry-fried Sheatfish), Tom Yum 
Pla Kang (Red Tail Mystus in spicy soup), and Kao Toam Pla Kang 
(porridge with Red Tail Mystus). Also popular are dishes based on the 
famous Moo Yor Ubon (Vietnamese pork sausage).

The food is truly delicious and at reasonable prices. Call 089-2803197.

9   Dome Noi Coffeehouse (Khun Saichon)
This cafe beside the reservoir offers great tasting hot and cold drinks 

with unique characteristics. They go particularly well with selections 
of delicious desserts and cakes that are also priced affordably. 

It’s a nice place to chill out and drink in the great view. 
Service hours are from 7.00 to 17.00 and delivery is free within 

the Sirindhorn Dam area. 

10  Talad Dome Noi
Before returning home, shop for souvenirs at Talad Dome Noi, a local 

market selling products created by the communities around the dam.
Recommendations include delicious herb-roasted Pla Siew Kaew 

(Thai River Sprat) in ready-to-eat crispy and dried ready-for-cooking 
forms.

Sirindhorn Dam is a large Pla Siew Kaew fishery area and a great 
source of a variety of species.

At the market, you will also find well-designed locally-made clothes 
and bamboo wickerwork items sold at friendly  prices.

After reviewing all ten tourist spots, you will no doubt agree that 
they comprise compelling reasons for making the trip. 

8  ร้านอาหารเรือนโดมน้อย เขื่อนสิรินธร
หิวกันรึยัง หิวแลวก็ตองมาที่นี่เลย รานอาหารเรือนโดมนอย ตั้งอยู

ภายในเขื่อนสิรินธร รานอาหารริมอางเก็บน้ํา บรรยากาศเย็นสบาย
เหมาะแกการรบัลมธรรมชาต ิทีน่ีเ่คาข้ึนช่ือโดยเฉพาะเมนปูลาจากแมนํา้โขง 
ไมวาจะเปนปลาคงัผดัฉา ฉูฉีป่ลาเนือ้ออน ตมยาํปลาคงั หรอืขาวตมปลาคงั 
หรือเมนูหมูยออุบลท่ีขึ้นช่ือ อรอย อิ่มทอง แถมยังราคาสบายกระเปา
อีกดวย โทรศัพทติดตอไดที่เบอร 089-2803197

9  ร้านกาแฟโดมน้อย (คุณสายชล)
ทีน่ีม่เีครือ่งด่ืมไวดบักระหายใหกบันักทองเทีย่ว รสชาตดิีด๊ ีมเีอกลกัษณ

เฉพาะตัวของราน ทั้งเครื่องดื่มรอน เย็นหรือปน รับประทานคูกับขนมหรือ
เคกแสนอรอยกเ็ขาก๊ันเขากัน ราคาไมแพง แถมยงัไดนัง่ชมบรรยากาศสุดชิว
ริมอางเก็บนํ้าเขื่อนสิรินธรไดเพลิน ๆ  โดยรานกาแฟโดมนอยเปดใหบริการ
ตั้งแต 7.00 – 17.00 น. และมีบริการสงฟรีภายในเขื่อนสิรินธรอีกดวย

10  ตลาดโดมน้อย
เมื่อเที่ยวจนเต็มอิ่มแลว กอนเดินทางกลับบานก็อยาลืมมาเลือกซื้อ

สินคาจากชุมชนทองถิ่นรอบเขื่อนสิรินธรที่ตลาดโดมนอย ไมวาจะเปน
ปลาซิวแกวอบสมุนไพรแสนอรอย มีทั้งแบบอบกรอบสําเร็จ กับแบบแหง
เพ่ือนาํไปประกอบอาหาร ซึง่เข่ือนสิรนิธรเปนแหลงประมงปลาซิวแกวขนาดใหญ 
หรือจะหาซื้อเสื้อผาพื้นเมืองดีไซนเก ๆ  ราคามิตรภาพ เครื่องจักสานไมไผ
ฝมือชุมชนทองถิ่น อุดหนุนสรางรายไดใหกับชุมชนทองถิ่น 

รีวิวครบ 10 จุดเช็กอินแลว ก็เตรียมเก็บกระเปามาเช็กอินดวยตัวเอง
ที่เขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี กันเลย 
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ม่วนใจ๋ไปกับทริปเที่ยวของสายรักธรรมชาติ 

เรียนรู้คุณค่าพลังงานและการดูแลสิ่งแวดล้อมของ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 

ในเชียงใหม่เจ้า

ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. แม่ออน อําเภอแม่ออน
ถงึจะเปนเมอืงเล็ก ๆ  แต “แมออน” กจ็ดัวาครบเครือ่งเร่ืองเท่ียว เดนทัง้

ธรรมชาติ งามท้ังวัฒนธรรม มาทีไรก็มวนอกมวนใจ ลาสุดมีจุดเช็กอิน
แหงใหม “ศนูยการเรยีนรู กฟผ. แมออน” ทีน่อกจากจะมมีมุเท  ๆ  ใหสายแฟชัน่
ไดถายรูปแบบไมซํ้าใครแลว ยังไดโอกาสเรียนรูเรื่องพลังงาน ที่ปจจุบันนี้
ไมใชเรื่องไกลตัวอีกตอไป แบบฟรี!! กันอีกดวย 

ศนูยการเรยีนรู กฟผ. แมออน ตัง้อยูในบรเิวณสถานีพลงังานแสงอาทิตย
สันกําแพง อําเภอแมออน เปนอาคารชั้นเดียวมีขนาดพื้นที่ประมาณ 750 
ตารางเมตร ภายในศูนยการเรียนรูแบงเปน 4 โซน โซนแรก แสงสวางสูโลก 
เลาถึงจุดเริ่มตนของการคนพบไฟฟาครั้งแรก ตลอดจนนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีตาง ๆ ที่เก่ียวเนื่องกับการใชไฟฟา โซนสอง ไฟฟาไทยสูความ
ยั่งยืน เปนเรื่องราวการมีไฟฟาใชในประเทศของเรา รวมถึง 5 ทศวรรษ

ของ กฟผ. ทีไ่ดพฒันามาอยางตอเนือ่ง โซนสาม นวัตกรรมเพือ่ชีวติท่ีดกีวา 
วาดวยการผลิตไฟฟาทั้งของไทยและตางประเทศ และโซนสี่ จุดประกาย
ความคิดสรางสรรค พื้นที่ตอยอดความคิดผานกิจกรรมการเรียนรู 
และการสรางสรรคนวัตกรรมงาย ๆ ดวยตนเองเพ่ือเปนแนวทางในการ
พัฒนาชุมชนแมออน

ศูนยการเรียนรู กฟผ. แมออน นับเปนศูนยการเรียนรูแหงที่ 7 ของ 
กฟผ. ทีมุ่งเสริมสรางความเขาใจในภารกจิ กฟผ. ตลอดจนถายทอดความรู
และนวัตกรรมดานการผลิตไฟฟาแกประชาชน โดยเปดทําการทุกวัน
องัคาร – วนัอาทติย เวลา 09.00 – 16.00 น. (หยดุทกุวนัจนัทรและวนัหยุด
นักขัตฤกษ)

ใครอยากมาตะตอนยอนในแมออน หลังออกจากตวัเมืองเชียงใหม เร่ิมทรปิ
แบบสดช่ืนหัวใจดวยการแชนํา้แรเพ่ือสุขภาพดีทีน่ํา้พุรอนสนักําแพงกันกอน 

เที่ยวให้ฉํ่าปอด กฟผ. เชียงใหม่
ต้องไปถึงจะรู้!!
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Knowledge seekers and nature lovers take note! Here are some 
great opportunities to discover the true value of energy at the 
Electricity Generating Authority of Thailand’s four Chiang Mai 
destinations, and have tons of fun in the process.

EGAT’S CHIANG MAI SITES:
EYE-OPENING EXPERIENCES AMID 
SPECTACULAR SCENERY

EGAT Learning Center, Mae On District
Small though the town of Mae On is, it is blessed with an abundance 

of nature, beauty and culture. Every visit brings new pleasures.
Adding to its attractions most recently is the EGAT Learning 

Center - Mae On which, besides being a cool spot for fashion shoots, 
offers the opportunity to deep dive energy issues in ways that make 
it so much more real. Better yet, it’s free to get in.

You can easily find EGAT Learning Center - Mae On located inside 
San Kamphaeng Solar Power Station in Mae On District. The 750-
square-meter floor area of the single story building comprises four zones.

Zone one zooms in on illuminating the world, recounting the 
discovery of electricity along with related innovations and 
technologies.

Zone two takes ‘Thai electricity towards sustainability’ as its 
theme, telling the story of the early days of electricity in Thailand 
followed by EGAT’s five decades of relentless development.

Zone three focuses on innovation for better life, examining 
electricity generation in Thailand and abroad.

Zone four is dedicated to sparking creativity through learning 
activities and assisted self-empowerment that guides the Mae On 
community’s development.

EGAT Learning Center - Mae On is the seventh facility set up to 
enhance understanding of EGAT’s mission, transfer knowledge and 
showcase innovation in electricity generation. It is open Tuesday – 
Sunday, 9.00 – 16.00, closed on Monday and public holidays. 

A trip to chill out at Mae On, after leaving the bustle of Chiang 
Mai city, begins with relaxing at Sankampang Hot Springs. An 
educational tour of EGAT Learning Center - Mae On follows. The 
visit proceeds with enjoyment of the slow pace of life and mountain 
views at Mae Kampong Village. Be sure to take a stroll to Mae 
Kampong Waterfall for another photo opportunity. 

Dive into a café, sip a coffee and soak up the mountain scenery. 
Enjoy a dish of delicious local food and why not stay overnight in a 
cosy homestay? You can also stay overnight at Baan Mae Lai, about 
4 km from Ban Mae Kampong where the comfortable homestay 
includes a nice coffeehouse beside a stream.

On the way down the mountain, stop off to step inside Tham Nam 
Lod Cave and be amazed. Then move on to Teen Tok Royal Project along 
a route enveloped in nature, making the trip itself very pleasant indeed.

จากนัน้เชก็อนิศนูยการเรยีนรู กฟผ. แมออน แลวข้ึนไปใชชวีติสโลวไลฟ
ในออมกอดขนุเขาทีห่มูบานแมกาํปอง เดินเลนถายรปูชิล  ๆ  เท่ียวน้ําตก
แมกาํปอง หยอนตวัในคาเฟจบิกาแฟแกลมวิวบนดอย อิม่อุนกับอาหาร
พ้ืนบานลําแตแต นอนโฮมสเตยสบาย ๆ  สักคืน 

หรือไปพักที่บานแมลายที่อยูหางจากบานแมกําปอง 4 กิโลเมตร 
กม็โีฮมสเตยอบอุนนานอน รานกาแฟเก ๆ  องิลําธารนาเชก็อนิไมแพกนั 
ขาลงจากดอยแวะดถูํา้นํา้ลอด แลวไปเท่ียวกนัตอทีโ่ครงการหลวงตนีตก 
ตลอดเสนทางมีแตธรรมชาติสุดสดช่ืน..ฉํ่าอกฉํ่าใจแนนอน
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สถานีวิจัยพลังความร้อนใต้พิภพฝาง อําเภอฝาง 
เอยถึงอําเภอฝาง หลายคนนกึถึงการข้ึนดอยเพือ่เท่ียวชมสถานเีกษตร

หลวงดอยอางขาง สูดโอโซน ชมทะเลหมอกหยอกขุนเขา และพันธุไม
เมืองหนาวนานาชนิดในสถานีเกษตรหลวงแหงแรกที่รัชกาลที่ 9 ทรงมี
พระราชดําริจัดตั้งขึ้น 

กับอีกดอยโดงดังนาเที่ยวเหมาะสําหรับสายผจญภัยคือ อุทยาน
แหงชาตดิอยฟาหมปก ไปนอนเตน็ทรบัลมชมทะเลดาว ตืน่เชาดทูะเลหมอก
ทีค่วามสูง 2,285 เมตร สองนกสวย ๆ  สายพนัธุหายาก สวนสายรกัธรรมชาติ
ทีไ่มอยากปนดอยเพราะแรงนอย ขอแนะนาํกิจกรรมสดุฟนดวยการอบไอแร 
แชออนเซน็ กนิไขตมทีบ่อนํา้พุรอนฝาง ซึง่อยูใกล  ๆ  ทีท่าํการอทุยานฯ นัน่เอง 
ที่นี่เปนบอนํ้าพุรอนธรรมชาติมีอุณหภูมิตั้งแต 40 – 100 องศาเซลเซียส 
และมีมากมายหลายบอบนพ้ืนที่กวา 10 ไร พรอมเสนทางเดินศึกษา
ธรรมชาติ สวนไฮไลตอยูที่บอนํ้าขนาดใหญมีนํ้าพุรอนพวยพุงข้ึนสูงรวม 
30 – 40 เมตรทีเดียว

ความรอนจากใตดินท่ีสงผานชั้นหินกลายเปนแหลงน้ําพุรอนฝาง 
เปนอกีหน่ึงพลังงานทางเลอืกทีค่นพบไดในเมอืงไทย โดยทาง กฟผ. ไดจดัสราง
โรงไฟฟาพลังงานความรอนใตพิภพแหงแรกและแหงเดียวในเมืองไทย
ขึ้นที่นี่ ดวยกําลังผลิต 300 กิโลวัตต เริ่มเดินเครื่องผลิตไฟฟาเมื่อป 2532 
สวนนํ้ารอนที่ใชในการผลิตไฟฟาเมื่อมีอุณหภูมิตํ่าลงยังนํามาประยุกตใช
ในการเกษตรไดอีกดวย

นอกจากนี้ฝางยังเปนแหลงปลูกสมสายนํ้าผึ้งท่ีขึ้นช่ือ โดยเฉพาะ
ในพ้ืนทีเ่กษตรที่อยูใกลกับบอนํ้าพุรอนฝาง เน่ืองจากในนํ้าพุรอนมีแรธาตุ
อุดมสมบูรณ จึงทําใหสมมีรสชาติหวานฉ่ําและหอมตางจากที่อื่น ถามา
แอวเมืองฝาง...อยาลืมมาชิมสมสด ๆ  จากสวนกันเนอ
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Fang Geothermal Research Station, Fang District
Mention Fang District and those who are in the know 

automatically envision climbing a mountain to Doi Ang Khang Royal 
Agricultural Station. There’s a sense of inhaling fresh air, being 
enveloped in a sea of mist hovering across mountains and 
encountering an abundance of temperate plants that feature in the 
first royal agricultural station that was established under King Rama 
IX’s initiative.

Another famous place worth visiting, especially suitable for 
adventurous activities, is Doi Fa Hom Pok National Park. 

Go camping, enjoy the cool breeze and star gaze with clear 
skies at night.  

Wake up early to take in the sea of mist at 2,285 meters above 
sea-level and see if you can recognize some of the bird life and 
other species of fauna, some of which are quite rare.

Nature lovers who find climbing mountains a bit steep can still 
enjoy relaxing in a hot spring bath, eating hard-boiled eggs cooked 
in the springs at Fang Hot Springs located next to the park office. 

The temperature in the hot springs ranges from 40-100 degrees 
Celsius. Several pools can be found through nature trails across a 
total expanse of some 10 rai (1.6 hectares). The spectacular highlight 
is a large pool where hot springs shoot as high as 30-40 meters into 
the air. A wonder of nature, the hot spring phenomenon is caused 
by high-temperature geothermal energy from the Earth’s core surging 
through gaps in rock formations.

Besides being spectacular, the springs are useful as an 
alternative energy source, prompting EGAT to harness the energy 
by establishing the country’s first and only geothermal power plant. 
The 300-kilowatt generating capacity power plant came on stream 
in 1989.

So nothing goes to waste, when the hot water used to generate 
electricity is discharged and cooled, it is used for agricultural 
purposes.

Fang District is also where the famous Sai Nam Phueng oranges 
grow. The top grade of sweet, juicy and fragrant fruits come from 
mineral-rich farms near Fang Hot Springs. Naturally, it is a very good 
idea to take advantage of the opportunity to enjoy the oranges freshly 
picked from the trees.



โรงไฟฟ้าเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล อําเภอแม่แตง 
“เขื่อนแมงัดสมบูรณชล” หรือชื่อเดิมที่เรียกกันติดปากวา เขื่อนแมงัด 

อีกหน่ึงจุดเช็กอินท่ีคนรักธรรมชาติไมควรพลาด นอกจากมาซึมซับ
บรรยากาศดีด๊ ีววิสวย ๆ  ของเข่ือนทีโ่อบลอมดวยธรรมชาตอินัอดุมสมบูรณ
ทั้งขุนเขา ผืนปา และสายนํ้าภายในเขตอุทยานแหงชาติศรีลานนา

เข่ือนแมงดัยงัเปนทีต่ัง้โรงไฟฟาเขือ่นแมงดัสมบูรณชลทีส่รางขึน้เมือ่ป 
2528 ปจจุบันมีกําลังผลิตไฟฟา 11,250 กิโลวัตต ชวยเสริมความมั่นคง
ของระบบไฟฟาในเชียงใหมไดอยางดี 

มาเที่ยวเข่ือนและโรงไฟฟาก็ฟนไดไมแพเท่ียวดอยนะเออ ทั้งลองแพ 
เลนนํ้า พายเรือ กินปลาเข่ือน ที่นี่มีแพพักและแพอาหารรอใหบริการ
ครบครัน ผนวกดวยแหลงเรียนรูดานพลังงานของ กฟผ. ยิ่งทําใหทริปสนุก
มสีีสัน กอนกลบัแวะอดุหนุนสินคานาใชจากวสิาหกิจชุมชนรอบโรงไฟฟา ที่ 
กฟผ. เปนสวนหนึง่ในการชวยพฒันาและผลกัดนัสินคาชมุชน ไมวาจะเปน
สบูธรรมชาติ เชน สบูขมิ้นชัน สบูฟกขาว และนํ้ายาอเนกประสงคสกัดจาก

ธรรมชาต ินอกจากจะไดของดีของธรรมชาตจิากทองถ่ินแลว ยงัสรางรายได
และชวยเศรษฐกิจชุมชนใหชาวบานเลี้ยงปากเลี้ยงทองไดอีกดวย 

ในอําเภอแมแตงยังมีที่เที่ยวแนวกรีน ๆ อีกหลายแหง เชน สวนสน
แมแตงหรือสวนผลิตเมล็ดพันธุไมสนคาริเบียที่เขาไปถายรูปไดฟรี เที่ยว
ไรชาอรกัษ ซึง่เปนไรชาออรแกนกิเกาแกแหงหน่ึงของไทย มารวมเก็บใบชา
กับชาวเขาพ้ืนเมือง ดูการทําชาคั่วมือแบบด้ังเดิม พรอมลิ้มลองอาหาร
ที่ปรุงจากใบชาสด ๆ ทามกลางความเขียวขจีในไร ใครอยากชิล ๆ ก็ไป
ลองแพไมไผในสายนํ้าแมแตง แตถาอยากตื่นเตนผจญภัยตองไปลองเรือ
ยางที่แกงก้ืด ไมไกลกันนักก็มีปางชางแมตะมานและปางชางแมแตง 
ชมความนารักแสนรูของครอบครัวชาง ปอนอาหารใหชาง ดูชางอาบนํ้า 
หรือถาอยากขี่ชางชมธรรมชาติสวย ๆ  ของแมแตงก็จัดไป
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Mae Ngat Somboon Chol Dam Power Plant, 
Mae Taeng District

Mae Ngat Somboon Chol Dam, formerly known as Mae Ngat Dam, 
is another spot well worth checking out.

The atmosphere is peaceful and the view of the dam, embraced by 
the mountains, forest and streams of Sri Lanna National Park, is inspiring.  

Moreover, Mae Ngat Dam is home to Mae Ngat Somboon Chol 
Dam Power Plant. Completed in 1985, the power plant has a generating 
capacity of 11,250 kW, enough to considerably strengthen the power 
system in Chiang Mai.

Visitors find that touring the dam and power plant can be as 
enjoyable and engrossing as visiting the mountains, rafting, swimming, 
boating and dining on fresh local fish. 

Several small guest houses and eateries on rafts await to 
accommodate and refresh you while EGAT’s energy learning resources 
make the trip even more fun and colourful.

Before returning home, make a point to pick up some products 
made by the community enterprises around the power plant with EGAT’s 
support. Their organic offerings include turmeric soap, gac fruit soap, 
and multi-purpose natural extracts. Aside from getting hold of good 
quality natural products, your purchases support the community’s 
economy and improve villagers’ livelihoods.

Mae Taeng district also features other green attractions, notably, 
Mae Taeng pine plantation and Caribbean pine garden, both of which 
are open to the public with no entrance fees and photography allowed.

At Arak’s tea plantation, one of the oldest organic tea farms in 
Thailand, you can try picking tea leaves alongside the expert hill tribe 
pickers. Then watch traditional hand-roasted tea making and taste foods 
made from fresh tea leaves while seated amid the greenery of the farm. 

Those a little more adventurous may also enjoy bamboo rafting 
along Mae Taeng River. Or for a real thrill, hop aboard a dinghy bound 
for the Kaeng Kuet rapids.

Not far away, Mae Tamaan and Mae Taeng Elephant Camps give 
you the opportunity to get up close with gentle and intelligent elephants. 
Stop by and feed them, see them bathing, and ride them through the 
beautiful natural scenery of Mae Taeng.



โรงไฟฟ้าบ้านขุนกลาง อําเภอจอมทอง
ตั้งอยูบนดอยอินทนนท เขาสูงเสียดฟาที่สุดของเมืองไทย และยังเปน

ที่ตั้งสถานีเกษตรหลวงอินทนนท สายธรรมชาติที่เคยไปเยือนตางก็หลงรัก
ดอยสูงแหงนี้และอยากไปซํ้ากันทั้งนั้น 

สําหรับโรงไฟฟาบานขุนกลางเปนโรงไฟฟาพลังนํ้าขนาดเล็ก สรางขึ้น
ตามโครงการพระราชดาํรสัของรัชกาลท่ี 9 เพ่ือนาํพลังน้ําจากนํา้ตกสิรภิมูิ 
ซึง่อยูในบรเิวณหมูบานขนุกลางมาใชใหเกิดประโยชนอยางคุมคา ดวยกําลงั
ผลิต 180 กิโลวัตต ใหพลังงานไฟฟา 700,000 กิโลวัตต-ชั่วโมงตอป 

สรางความสวางไสวบนดอยสูงมาตั้งแตป 2527 สอดคลองไปกับงาน
พัฒนาดานตาง ๆ ของโครงการหลวงอินทนนทที่ชวยใหชาวไทยภูเขา
มีความเปนอยูดีขึ้น

ใครอยากไปเยี่ยมชมโรงไฟฟาบานขุนกลาง จากตัวเมืองเชียงใหม
ใชทางหลวงสายอําเภอจอมทอง-ดอยอินทนนท กอนถึงยอดดอยประมาณ 
18 กิโลเมตร มีทางแยกเลี้ยวขวาเขาสูโรงไฟฟาอีกประมาณ 1.5 กิโลเมตร 
ที่นี่มีทั้งบานพักและรานอาหารใหบริการทามกลางธรรมชาติที่งดงามและ
อากาศหนาวเย็นตลอดป 

 จากนั้นเขาไปเท่ียวสถานีเกษตรหลวงอินทนนท ถาสนใจเรื่องราว
การเกษตรหรอืพนัธุไมตาง ๆ  รบัรองเทีย่วเพลนิทัง้วันก็ไมเบ่ือ มทีัง้โรงเรอืน
ปลูกผัก พืชสมุนไพร ดอกไมและผลไมเมืองหนาวหลากชนิด สวนเฟรน
แปลกตา ไปดูโครงการทดลองเลี้ยงปลาฤดูหนาว เชน ปลาเทราต 
ปลาสเตอรเจียน และหามพลาดลิ้มลองอาหารที่ปรุงดวยพืชผักสด
จากโครงการหลวง รวมถึงเมนูปลาฤดูหนาวสุดโอชะ ไมวาจะเปนสลัด
ปลาเทราตยาง นึ่งมะนาว รมควัน หรือตมยํา แกงเหลืองปลาสเตอรเจียน 
ผัดพริกไทยดํา หรือยางกับซัลซาซอส ฯลฯ อรอยเลยทุกเมนู!

และยังมีแหลงทองเท่ียวระหวางทางที่นาแวะอีก เชน วัดพระธาตุ
ศรีจอมทอง ซึ่งเปนวัดเกาแกอายุประมาณ 500 ปเศษ นาขาวขั้นบันได
ทีบ่านแมกลางหลวง นํา้ตกแมยะและนํา้ตกวชิรธารทีท่ัง้สูงและสวย อทุยาน

FOLLOW  ME
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Ban Khun Klang Power Plant, Chom Thong District
Ban Khun Klang Power Plant is situated on Doi Inthanon, 

Thailand’s tallest mountain and the site of the Inthanon Royal 
Agricultural Station. The location is as spectacular as it sounds 
and visitors never fail to fall in love with it. 

A small hydroelectric powerhouse, Khun Klang Power Plant 
was built at the behest of King Rama IX to harness the hydropower 
from Siriphum Waterfall near Khun Klang for the villagers’ benefit. 

With a generating capacity of 180 kW, the plant produces 
700,000 kWh of electricity per year. It has illuminated the highlands 
alongside developments to lift the livelihoods of mountain people 
under the Inthanon Royal Project since 1984.

To visit Ban Khun Klang Power Plant from Chiang Mai City, 
take the Chom Thong District – Doi Inthanon highway. About 18 km 
before reaching the top of the mountain, you come to a junction. 
Turn right and the power plant is about 1.5 km along the road.

In the plant’s neighbourhood are guest houses and eateries. 
Nature thrives everywhere and the weather is pleasantly cool all 
year-round.

Those interested in agriculture are well-advised to visit Inthanon 
Royal Agricultural Station where vegetables, herbs, flowers and 
various kinds of temperate fruits are grown under glass. A leafy 
fern garden adds to the attractions. 

Your next stop should be the experimental fish farm in another 
section of the station where cool-water species such as trout and 
sturgeon are raised.

Don’t miss the chance to enjoy food prepared with fresh 
vegetables grown by the royal project. Some mouth-watering dishes 
are prepared from those cool-water fish. Highlights include grilled 
trout salad, steamed trout in spicy lime sauce, smoked trout, tom 
yum trout, sturgeon yellow curry, sturgeon with black pepper, 
grilled sturgeon with salsa sauce, and more.

Along the way are many other tourist attractions such as the 
500-year-old Wat Phra Thaat Si Chom Thong, the paddy farm 
terraces at Ban Mae Klang Luang, Mae Ya Waterfall, and the 
toweringly beautiful Wachirathan Waterfall.

The scenery of Doi Inthanon National Park is also quite 
stunning.

Don’t miss the opportunity to pay homage to Phra Mahathat 
Naphamethaneedon and Naphaphon Phumisiri, two standout 
landmarks on the mountainside.

See the thousand-year sweet-scented rose grove bursting with 
colour. Inhale the cool air from the astonishing forest along the 
Ang Ka and Kew Mae Pan Nature Trail. Say hi to hill tribe people 
who make their living on the mountain growing vegetables and 
practicing a sufficiency-style lifestyle.

Suffice to say that a weekend visit is barely sufficient to do 
justice to everything available in addition to the electrical power 
sources and natural beauty.   

Don’t be surprised if you’re already planning your return to 
explore more of what  the province has to offer when it’s time for 
you to leave. 

แหงชาติดอยอินทนนทก็มีทัศนียภาพงดงาม มาสักการะพระมหาธาตุ
นภเมทนดีลและนภพลภมูสิิร ิแลนดมารกสําคญับนดอย ชมดงกุหลาบพันป
สีหวาน สูดไอเย็นฉํ่าปอดในผืนปานาพิศวงตามเสนทางศึกษาธรรมชาติ
อางกาและกิ่วแมปาน ตลอดจนเยี่ยมบานพ่ีนองชาวไทยภูเขาท่ีปลูกผัก
ทําไรนา ใชชีวิตพอเพียงบนดงดอย

เอาเปนวาถาจะเทีย่วใหฉํา่ในจงัหวัดเชียงใหมบนเสนทางสายธรรมชาติ 
แถมไดเรียนรูเรื่องพลังงานไฟฟาในมุมมองแปลกใหม ใชเวลาสุดสัปดาห
เดียวไมพอแน ตองจัดทริปมาตออีกหลายรอบถึงจะฉํ่าปอดจริง ๆ  
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