
ปีที่ 14 ฉบับที่ 3
ประจําเดือน

กรกฎาคม - กันยายน 2564

www.egat.co.th

Vol. 14 No. 3 • July - Sep, 2021

ISSN 1905 -9892





JULY - SEPTEMBER 2021 11

ตั้งแตเกิดการแพรระบาดของโรคโควิด-19 จนถึงปจจุบัน นับวาเราไดพยายามตอสูดวยวิธีการ
ที่หลากหลายเพ่ือแกไขและหยุดยั้งสถานการณ ทั้งล็อกดาวนประเทศ ปดพ้ืนที่เส่ียง มีการเยียวยาและ
กระตุนเศรษฐกิจดวยมาตรการตาง ๆ มาอยางตอเนื่อง แตก็ยังไมสามารถมองเห็นจุดส้ินสุดของ
สถานการณได ซึ่งยิ่งยืดเยื้อยาวนาน ก็ยิ่งกระทบเปนหวงโซ บางธุรกิจอยูไมได บุคลากรทางการแพทย
ทีเ่ผชิญกบัความเส่ียงกเ็หน่ือยลาขึน้ทกุท ีผูคนตกอยูในความเครยีดและความสูญเสีย ในเวลาน้ีเราจึงเห็น
การบูรณาการความรวมมือจากทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน เพ่ือรวมกันหาทางออกในการรับมือ
สถานการณ สําหรับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ก็ไมเคยหยุดใหความชวยเหลือและ
พรอมรวมเดินหนาในทุกวิถีทางเพื่อชวยบรรเทาผลกระทบดวยเชนกัน ทั้งดานงบประมาณ มอบอุปกรณ
ทางการแพทย สิง่ของเคร่ืองใชทีจ่ําเปนตาง ๆ  รวมถงึการจางงาน และการระดมจติอาสาลงแรงชวยเหลือ
อยางสุดกําลังความสามารถ เพ่ือเปนสวนหน่ึงในการรวมชวยควบคุมโรคและฟนฟูสภาพเศรษฐกิจ 
ทั้งนี้ กฟผ. ยงัมุงมั่นตั้งใจทําหนาที่ใหดีที่สุด ใหสมกับที่เปนหนวยงานของประชาชน EGAT for ALL  

Since the start of the coronavirus pandemic, many strategies have been deployed to stop the 
spread and alleviate its ill effects. Methods range from country-wide lockdowns to sealing off risk 
areas, and providing direct relief to launching economic recovery plans.

Nevertheless, an end to the dire situation still seems to be some way off and, so long as COVID-19 
continues to be a menace, our country will have to endure the negative impacts it brings.

Sadly, many businesses have already gone under. We have also seen healthcare workers, who 
face constant risk of infection, becoming more and more exhausted under the pressures they face. 
As for personal impacts, many people are living with stress and the grief of losing their loved ones. 

However, during these hard times, we have also witnessed government, private sectors, and 
individuals band together to ght the spread, treat the infected, and nd effective solutions together.

Throughout all of this, the Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) has been steadfast 
in aiding and joining forces wherever it sees opportunities to mitigate the impacts. 

The State electricity entity’s contributions to the mission come in many forms, including monetary 
donations, provision of medical equipment and utensils, and recruitment and mobilization of volunteers, 
all in ways that are not only effective in curtailing the disease but also in rehabilitating the economy.

Moreover, EGAT remains determined to carry out its duties to the best of its ability, to be worthy of being 
the people’s power organization and thereby live up to its intention: ‘EGAT for ALL.’ 
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EGAT JOINS HANDS 
WITH PARTNERS TO FORM 
CARBON MARKETS CLUB

An 11-party group including the Electricity Generating Authority 
of Thailand (EGAT) has set up a network to support the trading of 
carbon credits and certication of entitlements for power producers 
of renewable energies.

EGAT Governor, Mr. Boonyanit Wongrukmit on June 28, 2021 
signed an agreement with partners to form the Carbon Markets Club 
that serves as a mechanism to curb greenhouse gas emissions and 
accelerate the drive to make Thailand a Net Zero Society.

The club’s membership brings together some of the country’s 
leading companies to focus on reducing greenhouse gas emissions 
by means of carbon trading.

They are EGAT, Bangchak Corporation Public Company Limited, 
BCPG Public Company Limited, BBGI Public Company Limited, 
Charoen Pokphand Group Company Limited, The Shell Company of 
Thailand Limited, Kasikornbank Public Company Limited, Bank of 
Ayudhya Public Company Limited, Tetra Pak (Thailand) Company 
Limited, Bangkok Industrial Gas Company Limited, and BTS Group 
Holdings Public Company Limited.

The club seeks to promote carbon trading through a digital 
platform that accommodates electronic registrations and carbon 
trading with the application of increasingly mainstream blockchain 
technology that decentralizes nancial transactions.

กลุมบางจากฯ รวมกับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) และ
พันธมิตรรวม 11 องคกร กอต้ังเครือขาย Carbon Markets Club จัดพิธี
ลงนามออนไลนในบันทึกขอตกลงความรวมมือสนับสนุนการซ้ือขาย
คารบอนเครดิตและใบรับรองสิทธิในการเปนผูผลิตไฟฟาจากพลังงาน
หมุนเวียนแบบดิจิทัล เพ่ือการลดกาซเรือนกระจกเปนคร้ังแรกในประเทศไทย 
สนับสนุนการซ้ือขายคารบอน มุงสูสังคม Net Zero โดยมีนายบุญญนิตย 
วงศรักมิตร ผูวาการ กฟผ. รวมลงนาม เม่ือวันท่ี 28 มิถุนายน 2564 

ทั้งน้ี พันธมิตรทั้ง 11 หนวยงานถือเปนสมาชิกตั้งตนของเครือขาย 
Carbon Markets Club ซึง่เปนการรวบรวมองคกรชัน้แนวหนาของประเทศ
ที่ ใหความสําคัญกับการรวมกันลดผลกระทบจากการปลอยกาซ
เรือนกระจกจากการทําธุรกิจผานการซื้อขายคารบอน ไดแก กฟผ. 
บริษัท บางจาก คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) บริษัท บีซีพีจี จํากัด (มหาชน) 
บริษัท บีบีจีไอ จํากัด (มหาชน) บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ จํากัด บริษทั 
เชลล แหงประเทศไทย จํากัด ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) บริษัท เต็ดตรา แพค (ประเทศไทย) จํากัด 
บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแกส จํากัด และบริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส 
จํากัด (มหาชน) โดยมีความมุงมั่นรวมกันที่จะชวยกันสนับสนุน เผยแพร 
สงเสริมการซื้อขายคารบอน พรอมเตรียมการรวมกันในการพัฒนา
การซื้อขายไปสู Platform ระบบดิจิทัลเพื่อความรวดเร็วและทันสมัย 
รองรับต้ังแตการทํา e-Registration ไปจนถึงการทํา e-Carbon Trading 
และนํา Blockchain มาใชในการซ้ือขายสูการทําธุรกรรมทางการเงิน
แบบกระจายศูนย ซึ่งกําลังไดรับความนิยมมากขึ้น

กฟผ. จับมือพันธมิตร ร่วมก่อต้ัง 
Carbon Markets Club

OPEN  HOUSE
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EGAT DONATES 
B10M TO 
RAMATHIBODI 
HOSPITAL 
TO IMPROVE 
COVID-19 WARDS

The Electricity Generating Authority 
of Thailand (EGAT) has donated 10 million 
baht to Ramathibodi Hospital to help 
improve its positive-negative pressure 
wards for COVID-19 patients.

EGAT Governor, Mr. Boonyanit 
Wongrukmit presented the donation along 
with a set of coronavirus test cabinets to 
Ramathibodi Hospital Director, Associate 
Professor Dr. Surasak Leelaudomlipi on 
July 16, 2021 at EGAT’s Headquarters in 
Bang Kruai District, Nonthaburi Province.

Associate Professor Dr. Surasak said 
that the money will allow the hospital to 
upgrade the wards to accommodate about 
80 more yellow and red-level COVID-19 
patients.

The improvements to the wards will 
keep medical personnel safer from infection 
and are much needed as the pandemic has 
become increasingly worrisome, with daily 
case numbers soaring to tens of thousands 
and a high daily mortality rate. Moreover, 
many infected people don’t have access 
to essential medical facilities due to the 
limited number of hospital beds available.

EGAT is ghting the COVID-19 crisis 
side-by-side with Thai people and is ready 
to provide the utmost assistance to return 
life to normal as soon as humanly possible.

นายบุญญนิตย  วงศรักมิตร  ผูวาการ
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 
มอบเงิน 10 ลานบาท พรอมตูตรวจโควิด ใหแก
คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ือสนับสนุนการปรับปรุง
หองผูปวยความดันบวกและความดันลบที่ใช
รองรับผูปวยโควิด-19  โดยมีรองศาสตราจารย 
นายแพทยสุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิป ผูอํานวยการ
โรงพยาบาลรามาธิบดี รับมอบ  เมื่อวันที่ 
16 กรกฎาคม 2564  ณ บริเวณดานหนาอาคาร 
50 ป กฟผ. อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

ดานรองศาสตราจารย นายแพทยสุรศักด์ิ 
ลีลาอุดมลิป กลาววา เงินสนับสนุนที่ไดรับมอบ
จะนําไปใชปรับปรุงหอผูปวยของโรงพยาบาล

รามาธิบดีเพ่ือรองรับผูปวยโควิด-19 ระดับ
สเีหลืองและสแีดงท่ีเพ่ิมขึน้ ซึง่จะสามารถรองรบั
ผูปวยโควิดไดเพ่ิมข้ึนประมาณ 80 ราย และยัง
ชวยใหบุคลากรทางการแพทยมีความปลอดภัย
มากข้ึน เน่ืองดวยสถานการณการแพรระบาดของ
โรคโควิด-19 ในปจจุบันนับวานาเปนหวง 
ดวยยอดผูติดเช้ือในประเทศรายวันที่สูงถึง
หลักหมื่นราย และมีอัตราการเสียชีวิตรายวัน
จํานวนมาก อีกทั้งยังมีผูติดเชื้อจํานวนมาก
ที่ไมสามารถเขาถึงสถานพยาบาลได เนื่องดวย
จํานวนเตียงที่มีอยูอยางจํากัด

กฟผ. รวมสูวิกฤตโควิด-19 เคียงขางคนไทย 
พรอมใหความชวยเหลืออยางเต็มที่ เพื่อให
คนไทยกลับมามีวิถีชีวิตปกติโดยเร็วที่สุด

มอบ 10 ล้านบาท หนุน รพ.รามาธิบดี 
ปรับปรุงห้องผู้ป่วยความดันบวกและลบ สู้โควิด
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POWER INTERCONNECTION PROJECTS 
SURGE AHEAD

In this era of energy transition, clean or renewable energy is playing an increasingly important 
role in the power sector. Indeed, with its advanced technologies, it is tipped to soon replace 
fossil fuels as the foremost power generation formula. This, in turn, will have signicant 
repercussions for the generation sector and on consumer behaviours. Moreover, it will 
transform the power transmission system, that vital intermediary infrastructure linking 
energy producers to electricity consumers.

เรื่อง  ศิริลักษณ์ สุวรรณเกตุ       Siriluck Suwanakate

ในยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านพลังงาน หรือ Energy Transition ที่พลังงานสะอาด
หรือพลังงานหมุนเวียนกําลังมีบทบาทสําคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ ในภาคการผลิต
ไฟฟ้า และอาจเข้ามาแทนท่ีการผลิตไฟฟ้าจากเช้ือเพลิงฟอสซิลในไม่ช้า
ด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า ซึ่งไม่เพียงส่งผลต่อภาคการผลิตและพฤติกรรม
ผู้ใช้ไฟฟ้าท่ีปรับเปล่ียนไปเท่าน้ัน แต่ยังส่งผลมาถึงระบบส่งไฟฟ้า ซ่ึงเป็นตัวกลาง
สําคัญในการเชื่อมโยงส่งต่อพลังงานจากผู้ผลิตไปยังผู้ใช้ไฟฟ้าด้วย 

วางหมุด
ทิศทางระบบส่ง 
ปูทางสู่การส่งผ่านพลังงาน

ระหว่างประเทศ

การไฟฟาฝายผลติแหงประเทศไทย (กฟผ.) จะวางเสนทางการเดนิหนา
เพ่ือสรางความม่ันคงในระบบไฟฟา ไปพรอมกับการรับมือและแสวงหาโอกาส
จากสถานการณการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ของเทรนดโลกที่มุงไปสูพลังงาน
สะอาดนี้ไดอยางไร หาคําตอบไดจากนายเริงชัย คงทอง รองผูวาการ
ระบบสง กฟผ. ผูดูแลภารกิจดานระบบสงไฟฟาขนาดใหญของประเทศ

เปิดเส้นเลือดใหญ่ส่งผ่านพลังงาน ปรับสู่
ดิจิทัล รองรับพลังงานหมุนเวียน

ประเทศไทยมีระบบสงไฟฟาขนาดแรงดันสูง 500 kV, 230 kV และ 115 kV 
รวมความยาวแลวกวา 37,000 วงจรกิโลเมตร พรอมดวยสถานีไฟฟาแรงสูง
ท่ัวประเทศกวา 230 สถานี ซ่ึงดูแลรับผิดชอบโดย กฟผ. นับเปนโครงขาย
พลังงานขนาดใหญของประเทศ เปรียบเสมือนเสนเลือดใหญท่ีนําสงไฟฟา
ไปท่ัวทุกภูมิภาค รองรับการใชไฟฟาท่ีเพ่ิมข้ึนท้ังในปจจุบันและอนาคต 

กฟผ. มุงพัฒนาระบบสงไฟฟาเพ่ือรองรับภารกิจ 4 ดานสําคัญ ประกอบดวย 
1) การใชไฟฟาที่เพ่ิมขึ้นทุกป 2) การดําเนินงานปรับปรุงสถานีไฟฟา
และสายสงที่เสื่อมสภาพ 3) การกอสรางพัฒนาระบบสงเพื่อรองรับไฟฟา
จากโรงไฟฟาตาง ๆ  ทั้งในและตางประเทศ และ 4) การรองรับการเชื่อมตอ
ระหวางประเทศ ตลอดจนพลังงานหมุนเวียนในอนาคต ซึ่งทั้งหมดนี้
ก็เพ่ือใหประชาชนไดใชไฟฟาที่มีคุณภาพอยางตอเนื่อง

นายเริงชัย คงทอง กลาวใหเห็นภาพวาพลังงานหมุนเวียนจะยิ่งมี
บทบาทมากขึน้ในอนาคต โดยมกีารพยากรณกนัวาในอกี 15-20 ปขางหนา 
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POWER INTERCONNECTION PROJECTS 
SURGE AHEAD

In this era of energy transition, clean or renewable energy is playing an increasingly important 
role in the power sector. Indeed, with its advanced technologies, it is tipped to soon replace 
fossil fuels as the foremost power generation formula. This, in turn, will have signicant 
repercussions for the generation sector and on consumer behaviours. Moreover, it will 
transform the power transmission system, that vital intermediary infrastructure linking 
energy producers to electricity consumers.

เรื่อง  ศิริลักษณ์ สุวรรณเกตุ       Siriluck Suwanakate

ในยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านพลังงาน หรือ Energy Transition ที่พลังงานสะอาด
หรือพลังงานหมุนเวียนกําลังมีบทบาทสําคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ ในภาคการผลิต
ไฟฟ้า และอาจเข้ามาแทนท่ีการผลิตไฟฟ้าจากเช้ือเพลิงฟอสซิลในไม่ช้า
ด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า ซึ่งไม่เพียงส่งผลต่อภาคการผลิตและพฤติกรรม
ผู้ใช้ไฟฟ้าท่ีปรับเปล่ียนไปเท่าน้ัน แต่ยังส่งผลมาถึงระบบส่งไฟฟ้า ซ่ึงเป็นตัวกลาง
สําคัญในการเชื่อมโยงส่งต่อพลังงานจากผู้ผลิตไปยังผู้ใช้ไฟฟ้าด้วย 

วางหมุด
ทิศทางระบบส่ง 
ปูทางสู่การส่งผ่านพลังงาน

ระหว่างประเทศ
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สะอาดนี้ไดอยางไร หาคําตอบไดจากนายเริงชัย คงทอง รองผูวาการ
ระบบสง กฟผ. ผูดูแลภารกิจดานระบบสงไฟฟาขนาดใหญของประเทศ

เปิดเส้นเลือดใหญ่ส่งผ่านพลังงาน ปรับสู่
ดิจิทัล รองรับพลังงานหมุนเวียน

ประเทศไทยมีระบบสงไฟฟาขนาดแรงดันสูง 500 kV, 230 kV และ 115 kV 
รวมความยาวแลวกวา 37,000 วงจรกิโลเมตร พรอมดวยสถานีไฟฟาแรงสูง
ท่ัวประเทศกวา 230 สถานี ซ่ึงดูแลรับผิดชอบโดย กฟผ. นับเปนโครงขาย
พลังงานขนาดใหญของประเทศ เปรียบเสมือนเสนเลือดใหญท่ีนําสงไฟฟา
ไปท่ัวทุกภูมิภาค รองรับการใชไฟฟาท่ีเพ่ิมข้ึนท้ังในปจจุบันและอนาคต 

กฟผ. มุงพัฒนาระบบสงไฟฟาเพ่ือรองรับภารกิจ 4 ดานสําคัญ ประกอบดวย 
1) การใชไฟฟาที่เพ่ิมขึ้นทุกป 2) การดําเนินงานปรับปรุงสถานีไฟฟา
และสายสงที่เสื่อมสภาพ 3) การกอสรางพัฒนาระบบสงเพ่ือรองรับไฟฟา
จากโรงไฟฟาตาง ๆ  ทั้งในและตางประเทศ และ 4) การรองรับการเชื่อมตอ
ระหวางประเทศ ตลอดจนพลังงานหมุนเวียนในอนาคต ซึ่งทั้งหมดนี้
ก็เพ่ือใหประชาชนไดใชไฟฟาที่มีคุณภาพอยางตอเนื่อง

นายเริงชัย คงทอง กลาวใหเห็นภาพวาพลังงานหมุนเวียนจะยิ่งมี
บทบาทมากขึน้ในอนาคต โดยมกีารพยากรณกนัวาในอกี 15-20 ปขางหนา 
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การพัฒนาระบบส่ง 500 kV ซึ่งเป็น 
Backbone สําคัญให้ครอบคลุม 
และประเทศไทยจะใช้โอกาสนี้
ในการส่งขายพลังงานไปยังประเทศ
เพื่อนบ้าน สร้างความมั่นคง
ทางด้านพลังงานภายในภูมิภาคร่วมกัน

“The 500-kV transmission system that is the 
backbone of regional grid interconnection avails 
Thailand the opportunity to sell power to neighboring 
countries in ways that underpin not only our own 
energy security but that of the entire region.” 

พลังงานหมุนเวียนจะมีสัดสวนสูงถึง 30 เปอรเซ็นตของสัดสวนการผลิต
ไฟฟาทั้งหมดเมื่อเทียบกับเช้ือเพลิงชนิดอื่น ๆ  และในขณะที่ กฟผ. ยังเปน
ผูดูแลความมั่นคงทางดานพลังงานไฟฟาในภาพรวมของประเทศ จึงตอง
ทําใหการผลิตไฟฟาแบบด้ังเดิมท่ีใชเชื้อเพลิงฟอสซิลกับการผลิตไฟฟา
จากพลังงานหมุนเวียน สามารถผสมผสานกลมกลืนไปดวยกันได โดยที่
พลังงานไฟฟานั้นยังมีคุณภาพตอเนื่อง ดวยการปรับปรุงระบบไฟฟา
ในรูปแบบ Grid Modernization เพ่ือใหสามารถรองรับความผันผวนและ
ไมแนนอนของพลังงานหมุนเวียน เพ่ิมความยืดหยุนคลองตัวใหกับระบบ
ไฟฟา ทัง้ในสวนโรงไฟฟา ระบบควบคุมกําลงัผลติไฟฟา และระบบสงไฟฟา 
รวมทั้งเทคโนโลยีการผลิตไฟฟารูปแบบใหม โดยการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการระบบไฟฟาใหมีประสิทธิภาพ ประกอบกับการนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัย
มาประยุกตใช ไดแก การจัดตั้งศูนยพยากรณการผลิตไฟฟาจากพลังงาน
หมุนเวียน หรือ RE Forecast Center การจดัต้ังศนูยควบคมุการผลิตไฟฟา
จากพลังงานหมุนเวียน หรือ RE Control Center รวมดวยระบบกักเก็บ
พลังงานในรูปแบบตาง ๆ  หรือ Energy Storage System อาทิ แบตเตอรี่ 
(Battery Energy Storage System: BESS) โรงไฟฟาพลังน้ําแบบสบูกลับ 
(Hydro Pumped-storage) เปนตน

ในสวนของ RE Forecast Center นัน้ หากโครงการโรงไฟฟาพลงังาน
แสงอาทิตยทุนลอยนํ้ารวมกับโรงไฟฟาพลังน้ํา (Hydro Floating Solar 
Hybrid Project) ทีเ่ขือ่นสรินิธร จงัหวัดอบุลราชธาน ีซึง่เปนโครงการโซลาร
ลอยน้ําไฮบริดขนาดใหญท่ีสุดในโลกแลวเสร็จ จะไมใชเปนเพียง RE Forecast 
Center เทานั้น แตจะใชเปน RE Control Center ดวย รวมถึงจะถูกนําไป
เปนตนแบบของ RE Control Center ในพื้นที่อื่น ๆ  ตอไป
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The task for the Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT), 
therefore, is to lay a path to power security that adapts to and 
capitalizes on the clean energy trends shaping the sector globally. 

Mr. Roengchai Khongthong, EGAT’s Deputy Governor - Transmission 
System overseeing the country’s extensive power transmission system, 
delves deeper into the solutions Thailand’s leading power agency is 
shifting towards. 

DIGITIZING TRANSMISSION AORTA  
TO SUPPORT RENEWABLE ENERGY

Thailand’s high-voltage transmission systems come in three levels: 
500 kV, 230 kV, and 115 kV. In all, they stretch across some 37,000 
circuit-kilometers involving upwards of 230 high-voltage substations 
scattered throughout the country, under EGAT’s close supervision. 

The systems are the largest of their kinds in Thailand. Think of 
them as being akin to a gigantic artery transmitting electricity to every 
region on a mission to meet both present and future power demand.

EGAT’s power transmission system development plans are geared 
towards fullling four missions:

1. Meeting increasing electricity demand
2. Renovating deteriorated substations and transmission lines
3. Constructing and developing transmission systems to support 

electricity delivery from local and overseas power plants
4. Supporting cross-border interconnection and renewable energy 

sources

These missions have been set to ensure steady supplies of quality 
electricity to the public.

“Renewable energy will play an ever-greater role going forward,” 
commented Mr. Roengchai.

Indeed, it is forecast that over the coming 15-20 years, renewable 
energy will account for up to 30% of total electricity generation.

With its task of ensuring the country’s power supply security, EGAT 
harmonizes traditional electricity generation using fossil fuels with 

renewable energy generation. Only this will ensure that electric power 
provision is never compromized.

This is where grid modernization comes into the picture. To deal 
with the volatility and uncertainty of renewable energy, exibility has 
to be added to the electrical system in respect of power plants, power 
controls, and transmission systems alike.

New power generation technologies will duly be introduced in 
parallel with developing effective power system management and 
related entities. Other agencies include RE Forecast Center and 
RE Control Center, coupled with energy storage systems, from 
Battery Energy Storage System (BESS) to Pumped-storage 
Hydropower Plant.

Once EGAT’s Hydro-oating Solar Hybrid Project at Sirindhorn Dam, 
Ubon Ratchathani Province, billed as the largest of its kind in the world, 
is up and running, it will serve as both the RE Forecast Center and RE 
Control Center. Moreover, it will provide the prototype RE Control Center 
for other areas.

Electrical equipment, especially for transmission lines, will also 
have to be modernized in order to double electrical load-bearing 
capacities.

Already, high-voltage substations have been digitally enhanced 
with ber optic cables so as to automate communication and enable 
remote condition monitoring and maintenance provision that saves 
both time and labor costs.

In 2021, four high-voltage substations (Trat Substation in Trat 
Province, Kantharalak Substation in Sisaket Province, Satun Substation 
in Satun Province, and Mae Moh Substation in Lampang Province) are 
undergoing digital renovations.

All new high-voltage substations will be built with digital systems 
from the get-go.

The grid modernization program also supports the future power 
trading between producers and consumers scattered throughout the 
country who still technically rely on EGAT’s power system.

Such are the main improvements to and developments of the 
electrical system structure together with generation and distribution 
control systems, aimed at faster and modern operations based on 
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สวนทางดานอปุกรณสายสงไฟฟา ไดมกีารปรบัปรุงใหมคีวามทนัสมยั
มากข้ึน สามารถรองรับโหลดไฟฟาไดเพ่ิมอีกเทาตัว สถานีไฟฟาแรงสูง
ปรับปรุงใหเปนระบบดิจิทัล โดยใชสาย Fiber Optic ทําใหการสื่อสาร
เปนระบบอัตโนมัติ สามารถติดตามตรวจสภาพและบํารุงรักษาไดในระยะไกล 
เปนการลดตนทุนทั้งเวลาและการใชแรงงานคน ซึ่งในป 2564 นี้ 
ไดดําเนินการนํารองโครงการปรับปรุงสถานีไฟฟาแรงสูงท่ีเสื่อมสภาพ
ใหเปนระบบดิจิทัลในสถานีไฟฟาแรงสูง 4 แหงดวยกัน ประกอบดวย 
สถานีไฟฟาแรงสูงตราด จังหวัดตราด สถานีไฟฟาแรงสูงกันทรลักษ 
จังหวัดศรีสะเกษ สถานีไฟฟาแรงสูงสตูล จังหวัดสตูล และสถานีไฟฟา
แรงสูงแมเมาะ จังหวัดลําปาง นอกจากนี้ สถานีไฟฟาแรงสูงใหมที่จะ
นําเขามาใชงานจะเปนระบบดิจิทัลทั้งสิ้น

Grid Modernization ยงัรองรบัการซือ้ขายไฟฟากนัเองดวยในอนาคต 
ซึ่งผูผลิตและผูใชไฟฟาจะกระจายตัวอยูทั่วประเทศ แตยังคงตองพึ่งพา
ระบบในทางเทคนิค สิ่งเหลานี้อาจกลาวโดยสรุปไดวาเปนการปรับปรุง

และพัฒนาโครงสรางระบบไฟฟา ระบบควบคุมการผลิตและสงจายไฟฟา
ใหมีความรวดเร็วและทันสมัย โดยใชเทคโนโลยีดิจิทัล และ Big Data 
เขามาชวยนั่นเอง

ระบบส่ง 500 kV คือ Backbone ที่สร้าง
โอกาสส่งขายพลังงานระหว่างประเทศ

เปาหมายประการหน่ึงของประเทศไทยคือมุงสูการเปนศูนยกลาง
พลังงานไฟฟาในภูมิภาคอาเซียน หรือ Regional Electricity Hub 
จากขอไดเปรียบทางดานตําแหนงท่ีตั้งซ่ึงเปนจุดศูนยกลางในภูมิภาค 
เพ่ือทําการซือ้ขายไฟฟา (Energy Trading) กบัประเทศเพือ่นบาน โดยการทํา 
Grid Connectivity ซึง่เปนการพฒันาไปสูระบบโครงขายไฟฟาในภมูภิาคที่
จะชวยสงเสริมการถายเทพลังงานและทรัพยากรระหวางประเทศไดอยางมี
ประสิทธภิาพในอนาคต โดยการพัฒนาระบบสง 500 kV ซึง่เปน Backbone 
สําคัญใหครอบคลุม และประเทศไทยจะใชโอกาสนี้ในการสงขายพลังงาน
สวนเกินจากความตองการภายในประเทศไปยังประเทศเพ่ือนบาน 
รวมทั้งใชประโยชนจากระบบสงไฟฟาซึ่งเปนทรัพยสินของประเทศที่มี
อยูเดมิแลวใหเกดิประโยชนสงูสุด โดยการทําหนาทีเ่ปน Wheeling Country 
สงผานพลังงานจากประเทศผูผลิตไฟฟาไปยังประเทศท่ีมีความตองการไฟฟา 
นับเปนการสงเสริมและยกระดับการเขาถึงพลังงานไฟฟาและความมั่นคง
ทางดานพลังงานภายในภูมิภาครวมกัน

ทัง้น้ี การทีป่ระเทศไทยจะกาวไปสูการเปน Regional Electricity Hub 
โดยการทํา Grid Connectivity ไดนั้น จะตองมีองคประกอบหลายดาน
ดวยกัน ทั้งการมีโครงสรางพื้นฐานหรือระบบสงที่มั่นคงแข็งแรงของแตละ
ประเทศใหสามารถรองรับการใชงานในการควบคุมกระแสไฟฟาได
ทั้งไปและกลับ การมีจุดเชื่อมตอที่ไดมาตรฐานเพื่อใหไดพลังงานไฟฟา
ที่มีคุณภาพตอเนื่อง ตลอดจนมีระเบียบกฎเกณฑการซื้อขายที่เปนธรรม
แกทุกฝาย พรอมรับการซื้อขายไฟฟาในระดับภูมิภาคตอไป

อยางไรก็ตาม สถานภาพระบบสงในปจจุบันของประเทศไทย ไดมีการวาง
โครงขายระบบสงท่ีเช่ือมโยงกับประเทศเพ่ือนบานพรอมรองรับการซ้ือขาย
ไฟฟาในระดับภูมิภาคไวแลว และอยูระหวางการศึกษารูปแบบของการ
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ปจจบุนัประเทศไทยมกีารซือ้ขายไฟฟาขามประเทศระหวาง สปป.ลาว 
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ไปยังประเทศกัมพูชาผานไปทางแนวสายสงของการไฟฟาสวนภูมิภาค 
รวมถึงขายไปยังประเทศเมียนมาอีกดวย นอกจากน้ี ยังมีโครงการบูรณาการ
ดานพลังงานไฟฟาระหวาง สปป.ลาว ไทย และมาเลเซีย (Lao PDR, 
Thailand and Malaysia - Power Interconnection Project: LTM-PIP) 
นับเปนจุดเร่ิมของการสงเสริมใหเกิดการเช่ือมโยงระบบโครงขายไฟฟา
ตามแผน ASEAN Power Grid ในการทดลองซื้อขายไฟฟาแบบพหุภาคี 
(Multilateral Power Trade) 
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BACKBONE OF REGIONAL 
POWER TRADE

One of Thailand’s goals is to become the ‘Regional Electricity 
Hub’ of ASEAN. The plan is to take advantage of the country’s 
geographical location at the heart of Southeast Asia to support 
energy trading with and among neighboring countries.

Grid connectivity will establish a regional network that enables 
efcient transfer of energy and resources among the countries 
concerned.

The backbone of this is a 500 kV transmission system that will 
enable Thailand to leverage its power transmission assets to tap 
opportunities to sell its power surpluses to neighboring countries.

Thus, Thailand will take the role of a kind of ‘Wheeling Country,’ 
bringing power supplies from power producing countries to nations 
in need.

In so doing, it will enhance access to electric power and promote 
energy security throughout the region.

However, for Thailand to become a Regional Electricity Hub 
based on grid connectivity, several factors have to fall into place. 

Each of the concerned countries must themselves have strong 
infrastructure and transmission systems that support both incoming 
and outgoing ows.

Moreover, standard connection points that ensure uninterrupted, 
quality power delivery must be present.

And, last but not least, trading rules and regulations supportive 
of electricity trading at regional level and fair to all parties must be 
ironed out.

Thailand has already laid down transmission system foundations 
for interconnection with neighboring countries that support regional 
electricity trading. It is also studying patterns of inter-trading and 
preparing grid system (Grid Code) requirements for interconnection. 

Meanwhile, ‘Bilateral Power Trade’ is ongoing with Lao PDR. 
Some electricity exports have taken place to Cambodia and to 
Myanmar via Provincial Electricity Authority (PEA) transmission lines. 

In addition, trial implementation of the Multilateral Power Trade 
concept through the Lao PDR, Thailand and Malaysia - Power 
Interconnection Project (LTM-PIP), provides the starting point for 
promoting linkages under the ASEAN Power Grid plan. 
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การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ตอกยํ้าความเป็นผู้นําด้านนวัตกรรม
พลังงานแห่งอนาคต เปิดตัวธุรกิจให้บริการซื้อขายเครดิตการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียน หรือ Renewable Energy Certificate: REC หนึ่งในกลไก
ที่ช่วยขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงด้านการใช้พลังงานหมุนเวียนให้บรรลุเป้าหมาย
การใช้พลังงานสะอาดของประเทศไทยในอนาคต ซึ่งหลายประเทศทั่วโลก พยายาม
คิดและหามาตรการต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการแก้ปัญหาอย่างจริงจังในเรื่อง
การลดโลกร้อน และหนึ่งในมาตรการที่จะช่วยได้ คือ การซื้อขายใบรับรองเครดิต
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน เพ่ือลดก๊าซเรือนกระจกในภาคการผลิตไฟฟ้า

The Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) 
has reinforced its leadership in energy innovation with 
the launch of Renewable Energy Certicate (REC) 
services. REC is one of the mechanisms that drives the 
transformation of renewable energy to achieve Thailand’s 
clean energy goals. Countries around the world have been 
pondering ways and means to seriously tackle global 
warming issues. One of the solutions that have emerged 
is a trading of renewable energy production credit 
certicates, an instrument to reduce greenhouse gas 
emissions in the power generation sector.

REC หรือ Renewable Energy Certicate คือ ใบรับรองสิทธิ
ในการเปนผูผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน หรือ การเปนผูใชไฟฟา
จากพลงังานหมนุเวยีน REC เปรียบเหมอืนเปนกลไกทีช่วยสงเสริมใหเกดิ
การพัฒนาการผลิตและการใชไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนในประเทศ
มากยิง่ข้ึน นอกจากนี ้ยงัเปนการสนบัสนุนองคกรและภาคธรุกจิใหสามารถ
บรรลุเปาหมายการใชพลังงานสีเขียวเพื่อสรางการพัฒนาอยางย่ังยืน
ปจจุบันความตองการใชไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนมีแนวโนมเพิ่มขึ้น
อยางตอเนื่อง ผูลงทุนพัฒนาโครงการพลังงานหมุนเวียนสามารถสราง
รายไดเพิ่มในรูปแบบ REC อีกทางหนึ่งดวย

กฟผ. ไดเปดตัวธุรกิจใหบริการซื้อขายเครดิตการผลิตไฟฟาจาก
พลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Certicate: REC) รวมทั้งการ
ใหบริการรับรอง REC ในป 2563 ที่ผานมา โดย กฟผ. ไดรับสิทธิ์จาก 
The International REC Standard (I-REC) ประเทศเนเธอรแลนด ใหเปนผูรับรอง 
REC แตเพียงผูเดียวในประเทศไทย ในปนี้ กฟผ. จึงเดินหนาสนับสนุน
การพัฒนาตลาด REC ใหยั่งยืน เตรียมพรอมสูการเปนผูใหบริการซื้อขาย

EGAT ROLLS 
OUT GREEN 
ENERGY CREDIT 
TRADING
TO DRIVE GREENHOUSE GAS 
EMISSIONS CUTS

The Renewable Energy Certicate (REC) basically manifests the 
rights of a power producer generating electricity from renewable energy 
and as a user of that renewable energy.

REC is a mechanism that promotes the development of renewable 
electricity generation and usage. In so doing, it supports the efforts of 
organizations and businesses to achieve Green Energy Goals for 
sustainable development. With the fact that demand for electricity from 
renewable energy is likely to continue to rise, investors in renewable 
energy projects can generate additional income by REC trading.

และรับรองเครดิต REC อยางครบวงจร เพื่อใหสอดคลองกับทิศทาง
การเตบิโตของพลังงานสีเขยีวในประเทศไทย และรองรบักลุมบรษิทั RE100 
ที่จะมาลงทุนในประเทศไทยอีกดวย

ปจจบุนั บริษทั โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จํากดั เขามาเปนผูซือ้ REC 
เปนรายแรก นับเปนจุดเริ่มตนที่ดี และตอไป กฟผ. จะมีการสงเสริมอยาง
ตอเนื่องใหเอกชนรายอื่น ๆ เขามามีสวนรวม เพราะนอกจากสามารถ
ลดคารบอนไดออกไซดหรือกาซเรือนกระจกแลว ยังเปนการตอยอด
ธุรกิจใหมของ กฟผ. ซึ่งจะสามารถสรางรายไดเพ่ิมจากวัตถุพลอยได 
(By Product) ที่ไดจากการผลิตพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ REC

สําหรับกระบวนการซื้อขาย REC ผูซื้อแจงความตองการขอซื้อ REC 
จากผูผลติไฟฟา จากนัน้ ผูขายขึน้ทะเบยีนโครงการและขอการรบัรอง REC 
ตามมาตรฐาน I-REC ถัดมา ผูรับรองสงมอบใบรับรอง REC ใหผูซื้อ และ
ผูซือ้ชําระเงนิคา REC ใหกบัผูขาย โดยหนวยการซือ้ขายคอื REC ซึง่วธิกีาร
คํานวณหนวยการซื้อขาย REC คิดจากการผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียน
ที่ผลิตไดจริง คือ ไฟฟา 1 เมกะวัตตชั่วโมง มีคาเทากับ 1 REC โดยมี

หนุนการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงาน

รุกธุรกิจ “REC”

BUSINESS FOCUS
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The Renewable Energy Certicate (REC) basically manifests the 
rights of a power producer generating electricity from renewable energy 
and as a user of that renewable energy.

REC is a mechanism that promotes the development of renewable 
electricity generation and usage. In so doing, it supports the efforts of 
organizations and businesses to achieve Green Energy Goals for 
sustainable development. With the fact that demand for electricity from 
renewable energy is likely to continue to rise, investors in renewable 
energy projects can generate additional income by REC trading.

และรับรองเครดิต REC อยางครบวงจร เพื่อใหสอดคลองกับทิศทาง
การเตบิโตของพลังงานสีเขยีวในประเทศไทย และรองรบักลุมบรษิทั RE100 
ที่จะมาลงทุนในประเทศไทยอีกดวย

ปจจบุนั บริษทั โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จํากดั เขามาเปนผูซือ้ REC 
เปนรายแรก นับเปนจุดเริ่มตนที่ดี และตอไป กฟผ. จะมีการสงเสริมอยาง
ตอเนื่องใหเอกชนรายอื่น ๆ เขามามีสวนรวม เพราะนอกจากสามารถ
ลดคารบอนไดออกไซดหรือกาซเรือนกระจกแลว ยังเปนการตอยอด
ธุรกิจใหมของ กฟผ. ซึ่งจะสามารถสรางรายไดเพ่ิมจากวัตถุพลอยได 
(By Product) ที่ไดจากการผลิตพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ REC

สําหรับกระบวนการซื้อขาย REC ผูซื้อแจงความตองการขอซื้อ REC 
จากผูผลติไฟฟา จากนัน้ ผูขายขึน้ทะเบยีนโครงการและขอการรบัรอง REC 
ตามมาตรฐาน I-REC ถัดมา ผูรับรองสงมอบใบรับรอง REC ใหผูซื้อ และ
ผูซือ้ชําระเงนิคา REC ใหกบัผูขาย โดยหนวยการซือ้ขายคอื REC ซึง่วิธกีาร
คํานวณหนวยการซื้อขาย REC คิดจากการผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียน
ที่ผลิตไดจริง คือ ไฟฟา 1 เมกะวัตตชั่วโมง มีคาเทากับ 1 REC โดยมี

หนุนการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงาน
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ตลาดกลางซ้ือขาย REC ขึ้นที่เว็บไซต https://greenlink.egat.co.th 
เพ่ือเปนแหลงนัดพบและอํานวยความสะดวกใหแกผูท่ีสนใจหรือกําลังตัดสินใจ
ซื้อหรือขาย REC ตลอดจนเปนพื้นที่แลกเปลี่ยนขอมูลที่เปนประโยชน

นอกจากนีย้งัมเีวบ็ไซต I-REC ISSUER ทาง https://irecissuer.egat.
co.th/ สําหรับบริการใหความรู ขึ้นทะเบียนผูขาย ขึ้นทะเบียนโรงไฟฟา 
รวมถงึใหการรบัรองและสงมอบ REC ตลอดจนรบัสมัครหนวยงานท่ีสนใจ
ขึ้นทะเบียนเปนผูประเมินภายนอก (3rd Party Verier) สําหรับการยืนยัน
ขอมูลโครงการที่มีการใชพลังงานหมุนเวียนเปนเชื้อเพลิง เพื่อเปนขอมูล
ใหแก กฟผ. นํามาประกอบการรับรอง REC ตอไป

ในสวนผูที่สนใจขอมูลและผลิตภัณฑพลังงานสีเขียวของ กฟผ. อาทิ 
เครดิต REC และเครดิตจากคารบอนเครดิตตามกลไก T-VER ที่ไดรับ
การรับรองโดยองคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) 
สามารถเขาไปศึกษารายละเอียดของเครดิตแตละประเภทและโครงการ
ที่สนใจไดที่เว็บไซต EGAT Green Credits https://egc.egat.co.th/

การใหบริการซื้อขายและรับรองเครดิตการผลิตไฟฟาจากพลังงาน
หมุนเวียน จะเปนกลไกทีช่วยสงเสริมใหเกิดการพฒันาการผลติและการใช
ไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนในประเทศมากยิ่งข้ึน ชวยกระตุนเศรษฐกิจ
ใหเกิดการลงทุนจากบรษิทัขามชาต ิสรางงานสรางรายได คนไทยไดใชไฟฟา
จากพลังงานสะอาดและยั่งยืน ตลอดจนเปนการขับเคลื่อนประเทศไทย

สูการบรรลุเปาหมายการลดกาซเรือนกระจกของประเทศ (Nationally 
Determined Contribution: NDC) ตามที่ใหคํามั่นในความตกลงปารสี 
(Paris Agreement) วาจะลดการปลอยกาซเรือนกระจกลงรอยละ 20 – 25 
ภายในป 2573 

ธุรกิจ REC ของ กฟผ. จะเปนการผสมผสานความรู ความเชี่ยวชาญ 
นวัตกรรม และดิจิทัล ในทุกมิติของกระบวนการดําเนินงาน มาใชใหเกิด
ประโยชนตอคนไทย ตามเปาหมายหลักของ กฟผ. ที่วา EGAT for ALL 
หรือ กฟผ. เปนของทุกคน และทําเพื่อคนไทยทุกคน 

BUSINESS FOCUS

EGAT MAGAZINE
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EGAT has been involved in REC trading and certication services 
since 2020, as the sole REC certier in Thailand, under the rights 
bestowed by the International REC Standard (I-REC) of the Netherlands.

This year, as EGAT prepares to become a complete REC trading 
and credit certication service provider, it has been striving to promote 
sustainable REC market development. All in line with the growth of 
green energy in Thailand and to support the RE100 group of companies 
investing in Thailand.

Toyota Motor Thailand Co., Ltd. has become the rst REC buyer, 
leading the way for other rms to join the scheme to reduce greenhouse 
gas emissions as well as promoting EGAT’s new businesses derived 
from its renewable energy output.

The REC trading process begins with a buyer notifying a power 
producer of its desire to purchase REC credits. The power producer 
then registers the project and requests REC certication that meets 
the I-REC standard. Next, the certier delivers the REC certicate to 
the buyer. The buyer of the energy then pays the seller.

The trading unit or ‘REC’ is calculated from the actual production of 
renewable energy. One megawatt/hour of electricity is equal to one REC unit.

Trading is conducted online through https://greenlink.egat.co.th 
which serves as a meeting place facilitating those who are interested 
or are deciding to buy or sell REC, as well as being a platform for 
information exchange.

An I-REC ISSUER website https://irecissuer.egat.co.th provides 

educational services and general information about EGAT’s REC 
certication process, and deals with registration of sellers and power 
plants, certication and delivery of RECs, and agencies interested in 
registering as third-party veriers of power projects based on renewable 
energy. 

Those interested in EGAT’s green energy products, REC credits 
and T-VER carbon credits certied by the Thailand Greenhouse Gas 
Management Organization, including category details, are welcome to 
visit EGAT Green Credits website at https://egc.egat.co.th.

Trading and credit certication services for electricity generated 
from renewable energy will be instrumental in promoting the 
development of renewable power generation and consumption in 
Thailand. It will stimulate investment from multinational companies, 
create jobs, and give Thai people more access to clean and sustainable 
energy.

Moreover, it will drive the achievement of Thailand’s Nationally 
Determined Contribution (NDC) target in accordance with the Paris 
Agreement, whereby countries aim to cut greenhouse gas emissions 
by 20–25% within 2030.

EGAT’s REC business combines knowledge, expertise, innovation, 
and digital dimensions for the benet of all Thai people. All in accordance 
with EGAT’s rallying cry – ‘EGAT for ALL’ – emphatically stating that it 
belongs to and serves all Thai people. 
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ปัจจุบันทั่วโลกกําลังสนใจและเดินหน้าไปสู่พลังงานสะอาด เนื่องจากเป็นทางออกหนึ่งของ
การแก้ปัญหาสภาพภูมิอากาศของโลก แต่ก็ยังมีข้อจํากัดในการนํามาใช้ผลิตไฟฟ้าท่ีข้ึนอยู่กับ
สภาพภูมิอากาศที่มีความผันผวนตลอดเวลา เช่น โซลาร์เซลล์ จะผลิตไฟฟ้าได้ก็ต่อเมื่อ
มีแสงแดดและต้องมีความเข้มแสงที่เหมาะสมเท่านั้น จึงยังทําให้ไม่สามารถนําพลังงาน
แสงอาทิตย์หรือพลังงานหมุนเวียนประเภทอื่น ๆ มาผลิตไฟฟ้าเป็นหลักได้ เมื่อเทียบกับ

พลังงานจากเชื้อเพลิงประเภทอื่น

โซลาร์เซลล์ลอยนํ้า
แบบไฮบริด

ที่สุดแห่งนวัตกรรมพลังงานสะอาด

ENERGY UPDATE
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HYDRO-FLOATING 
SOLAR HYBRID: 
THE ULTIMATE 
CLEAN ENERGY INNOVATION

The Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) is playing 
a key role in producing clean power from renewable energies.

The Hydro-Floating Solar Hybrid Project at Sirindhorn Dam 
underscores EGAT’s endeavors in this role by means of combining 
solar and hydropower in a hybrid system.

Basically, the solar farm at Sirindhorn Dam generates power 
during the day when there is sufcient light intensity. But when solar 
production is constrained by low light intensity and during night 
time, the hydropower kicks in to supplement the electricity supply 
shortfall.

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) มองเห็นและเปนสวนหน่ึง
ในการเดินหนาพลังงานหมุนเวียนเพ่ือผลิตพลังงานสะอาดรองรับความ
ตองการใชงานของประชาชน จึงไดดําเนินโครงการ “โรงไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตยทุนลอยน้ํารวมกับโรงไฟฟาพลังน้ําเข่ือนสิรินธร” (Hydro-
oating Solar Hybrid) หรือเรียกส้ัน ๆ วา “โซลารเซลลลอยน้ําไฮบริด
เข่ือนสิรินธร” ขนาดกําลังผลิต 45 เมกะวัตต นํานวัตกรรมระบบผสมผสาน
หรือระบบไฮบริด (Hybrid) ท่ีเปนการทํางานรวมกันระหวาง พลังงานแสง
อาทิตย กับ พลังน้ํา กลาวคือ โซลารเซลลจะผลิตไฟฟาในชวงกลางวันท่ีมี
ปริมาณความเขมของแสงเพียงพอและนําพลังน้ํามาเสริมในชวงท่ีความเขมแสง
ไมเพียงพอในชวงเวลากลางคืน รวมถึงชวงท่ีมีความตองการใชไฟฟามาก 
(Peak) เพ่ือเสริมประสิทธิภาพการผลิตไฟฟาเปนรายแรกในประเทศไทย 
โดยติดตั้งแผงโซลารเซลลบนพ้ืนที่ประมาณ 450 ไร คิดเปนรอยละ 1
ของพ้ืนท่ีผิวน้ําท้ังหมดของอางเก็บน้ําและใชระบบตาง ๆ เชน สายสง สถานี
ไฟฟาแรงสูงของเดิมที่มีอยูแลว ซึ่งหมายความวาโครงการนี้เปนการสราง

ประโยชนสูงสุดจากทรัพยากรเดิม และยังลดตนทุนการผลิตไฟฟาอีกดวย
สําหรับแผงโซลารเซลลที่ใช เปนชนิดดับเบิลกลาส (Double Glass) 

ซึ่งเปนแผนกระจกทั้งดานบนและดานลาง สามารถทนความชื้นไดสูง ไมมี
สิ่งปนเปอนลงสูแหลงน้ํา ปลอดภัยตอการใชงาน นอกจากนี้ยังใช
ทุนลอยนํ้าชนดิ HDPE (High Density Polyethylene) ซึง่เปนวสัดุประเภท
เดียวกับทอสงน้ําประปา จึงเปนวัสดุที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยมีสวน
ที่เปนชองเปดใหอากาศถายเทเขาสูผิวนํ้าไดและแสงสามารถสองผาน
ลงใตนํ้าได โดยโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยฯ นี้สามารถชวยลดการ
ปลอยกาซเรือนกระจก (CO2) ซ่ึงเปนสาเหตุของภาวะโลกรอนไดประมาณ 
47,000 ตัน/ป หรือเทียบเทากับการปลูกปาประมาณ 37,600 ไร (อางอิง
จากงานวิจัยของ กฟผ.) ทั้งยังชวยลดการนําเขาเชื้อเพลิงผลิตไฟฟาจาก
ตางประเทศ นอกจากนี้ การติดต้ังแผงเซลลแสงอาทิตยและทุนลอยนํ้า
ท่ีปกคลุมผิวน้ํา ยังชวยลดการระเหยของน้ําไดประมาณ 460,000 ลบ.ม./ป 
(อางอิงจากรายงานศึกษาความเหมาะสมโครงการฯ)

Nowadays, the world seems to be moving towards clean 
energy as it is seen as one of the key solutions to address 
the problem of climate change. However, there are 
limitations in generating electricity from several forms of 
clean energy because they are subject to climate and other 
conditions. For example, solar cells can only generate 
electricity when there is sunlight with enough intensity. As 
a result, it is not always possible to rely on solar energy, as 
well as some other types of renewable energy, as primary 
sources of power generation, to the extent that we need to 
also rely on electricity generated by conventional means.
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Meanwhile, based on the project’s feasibility study report, 
installing the solar farm over the water surface reduces water 
evaporation by as much as 460,000 cubic meters a year.

The project entails adoption of an Energy Management System 
(EMS), an advanced technology that efciently controls the dispatch 
of electrical power from both generating sources. Ensuring 
uninterrupted production reduces the supply uncertainty of  
renewable energy and strengthens the security of the country’s 
power supplies.

The oating solar power system has already been synchronized 
with the grid and commercial operation is due within 2021.

Besides providing benets in the form of clean energy, the 
Hydro-Floating Solar Hybrid Project at Sirindhorn Dam serves as a 
public learning center for integrated renewable energy.

EGAT has cooperated with Ubon Ratchathani Province to turn 
the project’s neighborhood into a new tourism spot in the province. 
The main attraction is a Nature Walkway, an arrangement of skywalk 
corridors rising 5-10 meters above the ground. This multi-purpose 
construction allows visitors to enjoy a bird’s-eye view of the oating 
solar farm surrounded by trees. 

This tourism initiative will not only help create jobs and raise 
incomes for local people sustainably, but will also support the 
province’s economy as a whole.

In undertaking the project, EGAT is contributing to the Power 
Development Fund based on rates specied by the Energy Regulatory 
Commission (ERC). The communities can use the funds for local 
developments in relation to quality of life, occupations, agriculture, 
education, and health.

EGAT also places great importance on Corporate Social 
Responsibility (CSR) activities that support promotion of occupations 
in local communities. Support for groups engaged in shing, hand-woven 
fabrics and dyeing, minnow cultivation, bamboo basketry, and rafting 
are enabling the communities to be more sustainable and self-sufcient.

EGAT is committed to developing innovations to overcome the 
limitations of renewable energy. To this end, it is preparing to 
propagate the hybrid hydro-solar concept at nine other dams across 
the country. Altogether these will yield 2,725 MW in installed 
generating capacity. The idea is to stabilize renewable energy output 
in keeping with international endeavors to solve the world’s climate 
change problem, at the same time enabling Thai people to consume 
electricity from clean energy sustainably. 

อีกท้ังไดนําระบบควบคุมและบริหารจัดการพลังงาน (Energy 
Management System: EMS) ซึ่งเปนเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาควบคุม
การสงจายพลังงานไฟฟาทั้งสองชนิดไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงชวยลด
ความไมแนนอนของพลังงานหมุนเวียน ทําใหสามารถผลิตไฟฟาได
อยางตอเน่ือง ชวยเสริมความมั่นคงทางพลังงานไฟฟาของประเทศ 
ซึ่งขณะนี้ไดขนานเครื่องกําเนิดไฟฟาเขากับระบบโครงขายไฟฟาครั้งแรก 
(First Synchronization) เรียบรอยแลว และคาดวาจะสามารถจายไฟฟา
เขาระบบเชิงพาณิชยไดภายในป 2564

นอกจากประโยชนดานพลงังานสะอาดแลว โซลารเซลลลอยนํ้าไฮบรดิ
เขื่อนสิรินธรนี้ ยังจะเปนแหลงเรียนรูและศึกษาดูงานดานพลังงาน
หมุนเวียนแบบผสมผสานแหงใหมใหกับนักเรียน นักศึกษา หรือประชาชน
ทั่วไปที่สนใจ อีกทั้ง กฟผ. ยังไดรวมกับจังหวัดอุบลราชธานี พัฒนาพื้นที่
โดยรอบใหเปนสถานที่ทองเที่ยวแหงใหมของจังหวัด ประกอบไปดวย 
เสนทางเดินชมธรรมชาติ (Nature Walkway) ความสูง 5-10 เมตร และ
อาคารอเนกประสงคตอนรับนักทองเที่ยว เพื่อใหนักทองเที่ยวไดชมวิว
แผงโซลารเซลลลอยนํ้าในมุมสูงทามกลางธรรมชาติของตนไมประจํา
ทองถิ่น ซึ่งคาดวาจะชวยสรางอาชีพ เสริมรายไดใหกับชุมชน ทําใหชุมชน
พึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน และยังเปนการกระตุนเศรษฐกิจของจังหวัด
ในภาพรวมอีกดวย

ไมเพียงเทานั้น การดําเนินโครงการในพื้นที่ กฟผ. จะจายเงินสมทบ
เขากองทนุพฒันาไฟฟา ตามอตัราทีส่ํานกังานคณะกรรมการกํากบักิจการ
พลังงาน (กกพ.) กําหนด ซึ่งชุมชนสามารถนําเงินกองทุนนี้ไปใชประโยชน
เพ่ือพัฒนาทองถิ่นในดานตาง ๆ เชน ดานคุณภาพชีวิต ดานอาชีพ 
การเกษตร การศึกษา และดานสุขภาพ เปนตน นอกจากนี้ กฟผ. ยังให
ความสําคัญกับการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) เพื่อ
สนับสนุนดานการสงเสริมอาชีพของชุมชนทองถิ่นอยางตอเนื่อง ไดแก 

กลุมประมง กลุมยอมผาทอมอื กลุมผลติภณัฑจากปลาซวิแกว กลุมจกัสาน
ไมไผ กลุมเรือ-แพทองเที่ยว เพ่ือใหชุมชนสามารถพึ่งพาตัวเองได
อยางยั่งยืน

กฟผ. มุงม่ันพัฒนานวัตกรรมเพื่อกาวขามขีดจํากัดของพลังงาน
หมนุเวียน ไดเตรยีมแผนพฒันาโครงการโซลารเซลลลอยนํ้าไฮบริดในพ้ืนที่
เขื่อนอื่น ๆ  ของ กฟผ. อีก 9 เขื่อน ทั่วประเทศอยางตอเนื่อง รวมเปนกําลัง
ผลิตไฟฟาทั้งหมด 2,725 เมกะวัตต พรอมสรางเสถียรภาพใหกับพลังงาน
หมุนเวียน เพ่ือเปนสวนหน่ึงในการแกปญหาสภาพอากาศใหกับโลกใบน้ี 
และเพื่อใหคนไทยไดใชไฟฟาจากพลังงานสะอาดอยางยั่งยืน 

This supplementation also applies during the period of high 
demand for electricity, or in peak times, to enhance the efciency 
of electricity generation. 

This hybrid system, one of the largest of its kind in the world, 
takes the form of a 45-MW oating solar farm occupying an area of 
about 450 rai, accounting for 1% of the surface area of Sirindhorn 
Dam reservoir.

It takes advantage of already existing facilities such as the 
transmission line and substations.

As the project makes the most of existing resources, this reduces 
the cost of electricity generation.

The solar panels used for the project are of a double-glass type 
that withstands high humidity, does not release contaminants into 
the water, and is safe to use.

The buoys, on which the solar panels are mounted, are made 
from High Density Polyethylene (HDPE), the same material used to 
produce water supply pipes, and is environmentally friendly. 

Certain sections allow air to ow into the water surface while 
light penetrates underwater.

The oating solar farm helps to curb greenhouse gas emissions 
(CO2) that cause global warming, to the tune of about 47,000 tons a 
year, equivalent to planting 37,600 rai of forest (according to EGAT’s 
research), while reducing imports of fuel for power generation.

ENERGY UPDATE
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Meanwhile, based on the project’s feasibility study report, 
installing the solar farm over the water surface reduces water 
evaporation by as much as 460,000 cubic meters a year.

The project entails adoption of an Energy Management System 
(EMS), an advanced technology that efciently controls the dispatch 
of electrical power from both generating sources. Ensuring 
uninterrupted production reduces the supply uncertainty of  
renewable energy and strengthens the security of the country’s 
power supplies.

The oating solar power system has already been synchronized 
with the grid and commercial operation is due within 2021.

Besides providing benets in the form of clean energy, the 
Hydro-Floating Solar Hybrid Project at Sirindhorn Dam serves as a 
public learning center for integrated renewable energy.

EGAT has cooperated with Ubon Ratchathani Province to turn 
the project’s neighborhood into a new tourism spot in the province. 
The main attraction is a Nature Walkway, an arrangement of skywalk 
corridors rising 5-10 meters above the ground. This multi-purpose 
construction allows visitors to enjoy a bird’s-eye view of the oating 
solar farm surrounded by trees. 

This tourism initiative will not only help create jobs and raise 
incomes for local people sustainably, but will also support the 
province’s economy as a whole.

In undertaking the project, EGAT is contributing to the Power 
Development Fund based on rates specied by the Energy Regulatory 
Commission (ERC). The communities can use the funds for local 
developments in relation to quality of life, occupations, agriculture, 
education, and health.

EGAT also places great importance on Corporate Social 
Responsibility (CSR) activities that support promotion of occupations 
in local communities. Support for groups engaged in shing, hand-woven 
fabrics and dyeing, minnow cultivation, bamboo basketry, and rafting 
are enabling the communities to be more sustainable and self-sufcient.

EGAT is committed to developing innovations to overcome the 
limitations of renewable energy. To this end, it is preparing to 
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This supplementation also applies during the period of high 
demand for electricity, or in peak times, to enhance the efciency 
of electricity generation. 

This hybrid system, one of the largest of its kind in the world, 
takes the form of a 45-MW oating solar farm occupying an area of 
about 450 rai, accounting for 1% of the surface area of Sirindhorn 
Dam reservoir.

It takes advantage of already existing facilities such as the 
transmission line and substations.

As the project makes the most of existing resources, this reduces 
the cost of electricity generation.

The solar panels used for the project are of a double-glass type 
that withstands high humidity, does not release contaminants into 
the water, and is safe to use.

The buoys, on which the solar panels are mounted, are made 
from High Density Polyethylene (HDPE), the same material used to 
produce water supply pipes, and is environmentally friendly. 

Certain sections allow air to ow into the water surface while 
light penetrates underwater.

The oating solar farm helps to curb greenhouse gas emissions 
(CO2) that cause global warming, to the tune of about 47,000 tons a 
year, equivalent to planting 37,600 rai of forest (according to EGAT’s 
research), while reducing imports of fuel for power generation.
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The world’s largest producer of cocoa, 
Ivory Coast, has found an inventive use 
for the cocoa plant that could power 
millions of homes.
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ประเทศ Ivory Coast ผู้ผลิตโกโก้รายใหญ่ท่ีสุดของโลก ได้ค้นพบวิธีการ
ใช้ประโยชน์จากโกโก้นํามาผลิตไฟฟ้าให้แก่บ้านเรือนหลายล้านหลัง 

การใช้ประโยชน์จาก

ที่เปี่ยมด้วยพลัง
โกโก้

ท่ีมา / SOURCE https://www.bbc.com/future/article/20210607-a-chocolatey-sustainable-alternative-to-fossil-fuels

ถาหากคุณไดดื่มดํ่ากับของหวานรสช็อกโกแลตเม่ือเร็ว ๆ นี้ มีความ
เปนไปไดสูงวาโกโกที่เปนวัตถุดิบน้ันจะมาจาก Ivory Coast ประเทศ
ในแอฟริกาตะวันตกท่ีเปนผูผลิตโกโกรายใหญที่สุดในโลก และเปนแหลง
กําเนดิเมลด็โกโกมากกวา 40 เปอรเซน็ตของโลก ดวยสาเหตุทีม่คีนมากกวา
หกลานคนทํางานในอุตสาหกรรมน้ี โกโกจึงกลายเปนสินคาสงออก
อันดับหนึ่งของ Ivory Coast เมล็ดโกโกของประเทศนี้ไดเติมพลังใหผูคน
ทั่วโลกมานานหลายทศวรรษ และในไมชานี้อีกสวนหนึ่งของตนโกโก
จะชวยผลิตพลังงานใหแกประเทศ Ivory Coast 

เมล็ดโกโกที่ตลาดตองการเปนเพียงสวนเล็ก ๆ สวนหน่ึงของตนโกโก
เทานั้น ในขณะที่เมล็ดโกโกถูกสงออกไปทําเปนช็อกโกแลตแทง ลูกกวาด 
และเครื่องด่ืม แตเปลือกของเมล็ด ฝก และ Cocoa Sweatings 
หรือของเหลวสีเหลืองซีดที่เกิดจากการหมักกลับถูกโยนทิ้งไป โดยปริมาณ
กากโกโกหรือของเสียเหลานี้มีปริมาณเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องทั่วโลก

ของเสียจากการผลิตช็อกโกแลตกําลังกลายเปนตัวแปรสําคัญของ 
Ivory Coast ในการเปลี่ยนไปใชพลังงานหมุนเวียน หลังจากความสําเร็จ
ในโครงการนํารอง Ivory Coast ไดเร่ิมกอสรางโรงไฟฟาชีวมวลที่ใชกาก
โกโกเปนเช้ือเพลิง ณ เมือง Divo ซึ่งเปนแหลงผลิตโกโกขนาดใหญของ
ประเทศ โดยโรงไฟฟาชีวมวลจะนําสวนของตนโกโกที่เหลือจากการผลิต
โกโกมาเปนเช้ือเพลิงในการเผา เพ่ือหมุนกังหันและผลิตกระแสไฟฟา
เหมือนกับโรงไฟฟาเชื้อเพลิงฟอสซิลดั้งเดิม

Yapi Ogou กรรมการผูจัดการของบริษัท Societe des Energies 
Nouvelles (Soden) ผูที่มีสวนเก่ียวของกับการสรางโรงไฟฟาชีวมวล
ไดกลาวไววา “โรงงานแหงน้ีสามารถตอบสนองความตองการไฟฟาของ
ประชาชนไดมากถึง 1.7 ลานคน” 

If you’ve indulged in a chocolate dessert 
lately, there is a good chance that its cocoa 
came from Ivory Coast. This West African 
country is the largest producer of cocoa in the 
world, where more than 40% of all cocoa beans 
originate. With more than six million people 
working in cocoa in the country, it is Ivory Coast’s 
largest export by far. The country’s cocoa beans 
have been fuelling people worldwide for decades, 
but now another part of the cocoa plant will soon 
be powering Ivory Coast.

The coveted cocoa bean is just one small 
part of the cocoa plant. While the beans are 
exported to be made into chocolate bars, 
confectionary and drinks, the bean shells, pod 
husks and cocoa sweatings (a pale yellowish 
liquid that drains away during fermentation) 
are usually thrown away. Worldwide, the 
volume of cocoa waste is steadily growing.

This waste is now set to become a 
signicant part of Ivory Coast’s transition to 
renewable energy. After successful pilot 
projects, Ivory Coast has begun work on a 
biomass plant which will run on cocoa waste. 
The facility will be located in Divo, a town that 
produces a large share of the country’s cocoa. 
In the biomass plant, cocoa plant matter left 
over after cocoa production will be burned to 
turn a turbine and generate electricity, much 
like a conventional fossil-fuel power plant.

“This plant alone will be able to meet the 
electricity needs of 1.7 million people,” says 
Yapi Ogou, managing director of the Ivorian 
company Société des Energies Nouvelles 
(Soden), which is involved in building the plant.
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การสร้างพลังงานจากโกโก้
จากการสนับสนุนของสํานักงานการคาและการพัฒนาของสหรัฐฯ 

บรษิทั Soden จะสรางโรงไฟฟาชวีมวล Divo เสร็จตนป ค.ศ. 2023 โดยจะ
เปนโรงไฟฟาทีใ่หญทีส่ดุในแอฟรกิาตะวนัตก ผลติไฟฟาได 46-70 เมกะวตัต 
ตอป ตามท่ีคุณ Ogou ใหขอมูล และจากการศึกษาความเปนไปไดของ
โครงการ พบวาโรงไฟฟาสามารถลดการปลอยกาซเรือนกระจกได 4.5 ลานตัน 
เมื่อเทียบกับแหลงผลิตไฟฟาที่มีอยูทั่วไปในปจจุบัน

ปจจุบันพลังงานไฟฟาสวนใหญใน Ivory Coast ผลิตจากเช้ือเพลิงฟอสซิล 
โดยเปนกาซธรรมชาติมากถึง 70 เปอรเซ็นต ซ่ึงเปาหมายของประเทศน้ี
คือการเพิ่มการใชแหลงพลังงานหมุนเวียน 42 เปอรเซ็นต และลด
การปลอยกาซเรือนกระจก 28 เปอรเซ็นต ภายในป ค.ศ. 2030 นวัตกรรม
การผลิตพลังงานหมุนเวียนจากกากโกโกนี้จะสรางประโยชนอยางมาก 
สําหรับประเทศที่มีความตองการใชพลังงานเติบโตอยางรวดเร็ว

โครงการนีจ้ะมมีลูคาโดยรวมประมาณ 131 พนัลานแอฟรกิาตะวนัตก
ฟรังก (ประมาณ 173 ลานปอนด หรือ 244 ลานเหรียญสหรัฐ) แตอยางไร

ก็ตาม Ivory Coast วางแผนท่ีจะสรางโรงไฟฟาที่ใชเปลือกโกโกเปน
เช้ือเพลิงอีก 9 แหงท่ัวประเทศ ในพ้ืนท่ีท่ีมีการปลูกโกโกและปริมาณกากโกโก
มีเพียงพอตอการผลิตกระแสไฟฟา นอกจากใชกากโกโกในการผลิตพลังงาน
หมุนเวียนแลว การเปล่ียนกากโกโกใหเปนพลังงานถือเปนความหวังท่ีจะชวย
ใหชีวิตของเกษตรกรชาวไรโกโกราว 600,000 รายในประเทศดีขึ้น 

คณุ Fraciah หน่ึงในผูดแูลและบรหิารไรโกโก 14 เอเคอรในเมอืง Divo 
ไดกลาวไววา เปนเวลาหลายปที่เธอคิดที่จะละทิ้งการทําไรโกโกทั้งหมด
เพ่ือหันมาทําสวนยาง ซึ่งแนนอนวาเธอไมไดเปนคนเดียวที่คิดเชนนั้น 
ในชวงไมกี่ปมานี้ เกษตรกรผูปลูกโกโกจํานวนมากไดเปล่ียนไปทํา
เกษตรกรรมประเภทอื่นที่สรางกําไรไดมากกวา เชน ยางพารา หรือกลวย 
เนือ่งจากปรมิาณการผลติโกโกมมีากกวาความตองการของตลาด ซึง่ถอืวา
เปนสถานการณที่เลวรายยิ่งกวาการระบาดของโควิด-19

“แมวาฉันสามารถสงลูก ๆ เขาโรงเรียนเพราะการทําไรโกโก 
แตผลตอบแทนนั้นนอยมาก” เธอกลาว ดังน้ันเธอจึงยินดีกับการ

COCOA BOOST
The Divo biomass power plant will be West Africa’s largest, and 

Soden, with support from the US Trade and Development Agency, 
is set to complete by early 2023. It will be able to produce between 
46 and 70MW of electricity per year, according to Ogou. Feasibility 
studies showed that the facility could reduce greenhouse gas 
emissions by 4.5 million tonnes, compared with existing power 
sources.

Ivory Coast currently gets most of its power from fossil fuels, 
with natural gas generating 70% of its energy. The country has a 
target increasing usage of renewable energy sources to 
42% and cutting greenhouse gas emissions by 28% by 2030. In a 
country with fast-growing energy needs, innovations such as the 
use of cocoa waste could make all the difference.

In total, the project will cost about 131 billion West African CFA 
francs (£173m/$244m). Nine other similar plants that will generate 
electricity from cocoa husks are planned to be built across the 
country. They will be built in cocoa growing areas where the raw 
material is in ready supply.

As well as producing renewable energy, it is hoped that turning 
cocoa waste into energy will help reverse the fortunes of the 
country’s some 600,000 cocoa farmers. Fraciah, who manages 14 
acres of cocoa in Divo, is one of them. For many years, she has 
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การสร้างพลังงานจากโกโก้
จากการสนับสนุนของสํานักงานการคาและการพัฒนาของสหรัฐฯ 
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สรางโรงไฟฟาชีวมวลแหงใหม เพราะโรงงานน้ีจะเพ่ิมรายไดและ
เปนแรงบันดาลใจใหเธอปลูกโกโกตอไป เธอยังกลาวอีกวา “สามีของฉัน
ไดเสียชีวิตไปเมื่อ 18 ปกอน ทําใหฉันอยูในสถานะแมมาย ซึ่งส่ิงนี้จะเปน
รายไดพิเศษที่จะชวยในเรื่องการศึกษาแกหลานท้ังส่ีของฉันดวย และเม่ือ
มีรายไดมากขึ้นฉันก็สามารถมีเงินออมได”

นอกจากการเปดโรงไฟฟาแหงใหมแลว รัฐบาลของ Ivory Coast 
ยังไดเสนอใหมีการจัดตั้งสหกรณชุมชนสําหรับชาวไรโกโก ซึ่งจะชวยให
กลุมเกษตรกรสามารถออมเงินและเขาถึงสินเชื่อ รวมถึงรับเงินปนผล
เพื่อสนับสนุนครอบครัวและธุรกิจของพวกเขาอีกดวย

Mohammed Adow ผูกอตั้ง Powershift Africa สถาบันวิจัยและ
วิเคราะหนโยบายสาธารณะในไนโรบี ที่แนะนํารัฐบาลท่ัวทวีปแอฟริกา
เกี่ยวกับเรื่องพลังงานกลาววา ความคิดริเร่ิมของ Ivory Coast กําลัง
เปนประเด็นที่นาสนใจ “ความสําเร็จในการใชฝกโกโกเหลานี้ ทําใหมั่นใจ
ไดวาทุกคนสามารถเขาถึงการใชไฟฟา รวมถึงเปนการเพิ่มมูลคาใหกับ
หวงโซมูลคา (Value Chain) ของการผลิตโกโก นอกเหนือไปจาก
ผลประโยชนทางเศรษฐกิจอืน่ ๆ” คุณ Adow กลาว “จะเห็นไดวาทําให
เกิดการสรางงาน ทั้งในกระบวนการรวบรวม ขนสง จัดเก็บ และขั้นตอน
ในการแปรรปูของฝกโกโก ซึง่จะชวยเพ่ิมขดีความสามารถในทางเศรษฐกจิ” 

Esther Ruto ผูจัดการทั่วไปของการไฟฟาสวนชนบทของเคนยา

ที่ใหความสนใจโรงไฟฟาโกโกเชนกัน ถึงกับกลาววา “เปนความคิดที่ดี” 
ในเรื่องของการสรางงานและลดปริมาณของเสียโดยการเปลี่ยนไปเปน
สิง่ทีม่ปีระโยชน “Ivory Coast เปนหนึง่ในเรือ่งราวความสําเรจ็ของแอฟรกิา 
เพราะมรีะบบไฟฟาทีส่ามารถเขาถงึประชากร 94 เปอรเซน็ต ของประเทศ”

Ivory Coast ไมไดเปนผูผลิตโกโกเพียงรายเดียวที่ใชประโยชนจาก

ของเสียในการผลติโกโก ประเทศกานากไ็ดมกีารนําเปลอืกโกโกมาใชในการ
ผลติไฟฟาเชนกนั เพียงแตยงัเปนแคการผลติขนาดเลก็ นกัวจิยั Jo Darkwa 
และ Karen Moore พรอมเพื่อนรวมงานที่ University of Nottingham 
ในสหราชอาณาจักร ไดพัฒนาเครื่องกําเนิดไฟฟาขนาดเล็ก 5 กิโลวัตต 
ท่ีผลิตกระแสไฟฟาจากการใชเปลือกโกโกเปนเช้ือเพลิง โดยมีเปาหมายเพ่ือ
นําไฟฟาเขาสูพ้ืนท่ีชนบท ซ่ึงโดยท่ัวไปแลวมีเพียง 50 เปอรเซ็นต ของประชากร
เทานั้นที่สามารถเขาถึงไฟฟาได นอกจากนี้ยังมีแผนการจัดตั้งโรงงาน
ในการเปล่ียนแกลบเปนไบโอดีเซลใน Ivory Coast อีกดวย คุณ Ogou กลาว

การคนหาประโยชนจากของเสียจากผลผลิตทางการเกษตรในประเทศ
ที่ผลิตพืชที่เปนที่นิยมมากที่สุดของโลก จะชวยใหเกษตรกรสามารถจัดหา
วัตถุดิบหลักใหกับอุตสาหกรรมการผลิตช็อกโกแลตตอไปไดอีกหลายป 
แมวาการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศจะทําใหการปลกูโกโกทําไดยากขึน้ 
หรอืจะตองเผชญิกบัแรงกดดนัในการเกบ็เกีย่วผลผลติมากมาย แตตอเมือ่
ยังมีเมล็ดพืชหรือเปลือก เกษตรกรก็ยังคงมีความหวัง 

Mohammed Adow the founder of Powershift Africa, a thinktank 
located in Nairobi which has advised governments across Africa on 
energy issues, says that the Ivory Coast initiative comes at a critical 
time. “Successful utilisation of these cocoa pods will not only ensure 
universal access to electricity, but also add value to the cocoa 
production value chain, in addition to other economic benets,” says 
Adow. “Job creation through collection, transportation, storage and 
processing of the pods will be realised. It will empower many 
economically.”

Esther Ruto, general manager of Kenya’s Rural Electrication 
Authority, also welcomes the cocoa power plant. “It’s a good move,” 
she says, citing job creation and waste reduction as additional benets 
of the plant. “Ivory Coast is one of Africa’s success stories with 94% 
of its population already connected to the national grid.”

Ivory Coast is not the only cocoa producer to put its waste to use. 
In Ghana, cocoa husks are already being used to generate power on 
a micro-scale. Researchers Jo Darkwa, Karen Moore and colleagues 
at the University of Nottingham in the UK have developed a small 5kW 
generator which runs off cocoa husks. The goal is to bring power 
to rural areas, where only 50% of people typically have access to 
electricity. In Ivory Coast, there are also plans for facilities to convert 
the husks into biodiesel, Ogou says.

Finding more uses for the waste products of one of the world’s 
most-loved crops could help keep farmers supplying the chocolate 
industry for years to come – even as climate change makes it harder 
to grow cocoa. But even within a crop that faces many pressures there 
is a seed, or rather a husk, of hope. 
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been thinking of abandoning cocoa farming altogether in favour of 
rubber farming. She is not alone – in recent years, many cocoa farmers 
have been switching to more protable crops such as rubber or 
banana due to an oversupply of cocoa – something that has only 
become worse the Covid-19 pandemic.

“I grow cocoa and it has educated my children but the returns 
have been minimal,” she says. “We don’t make much prot.” But she 
welcomes the new biomass power plant, saying it will add to her income 
and it motivates her to continue cultivating cocoa. “Considering I am 
a widow – my husband died 18 years ago – extra income will also help 
me educate my four grandchildren. With more money, I can also save.”

Alongside the opening of the new plant, the Ivorian government 
has also proposed a community cooperative for cocoa farmers. Groups 
of farmers will be able to save money and access loans, and receive 
dividends to support their families and businesses.
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ที่ใหความสนใจโรงไฟฟาโกโกเชนกัน ถึงกับกลาววา “เปนความคิดที่ดี” 
ในเรื่องของการสรางงานและลดปริมาณของเสียโดยการเปลี่ยนไปเปน
สิง่ท่ีมปีระโยชน “Ivory Coast เปนหน่ึงในเรือ่งราวความสําเรจ็ของแอฟรกิา 
เพราะมรีะบบไฟฟาทีส่ามารถเขาถงึประชากร 94 เปอรเซน็ต ของประเทศ”

Ivory Coast ไมไดเปนผูผลิตโกโกเพียงรายเดียวที่ใชประโยชนจาก

ของเสียในการผลติโกโก ประเทศกานากไ็ดมกีารนําเปลือกโกโกมาใชในการ
ผลติไฟฟาเชนกนั เพียงแตยงัเปนแคการผลติขนาดเล็ก นกัวิจยั Jo Darkwa 
และ Karen Moore พรอมเพื่อนรวมงานที่ University of Nottingham 
ในสหราชอาณาจักร ไดพัฒนาเครื่องกําเนิดไฟฟาขนาดเล็ก 5 กิโลวัตต 
ท่ีผลิตกระแสไฟฟาจากการใชเปลือกโกโกเปนเช้ือเพลิง โดยมีเปาหมายเพ่ือ
นําไฟฟาเขาสูพ้ืนท่ีชนบท ซ่ึงโดยท่ัวไปแลวมีเพียง 50 เปอรเซ็นต ของประชากร
เทานั้นที่สามารถเขาถึงไฟฟาได นอกจากนี้ยังมีแผนการจัดตั้งโรงงาน
ในการเปล่ียนแกลบเปนไบโอดีเซลใน Ivory Coast อีกดวย คุณ Ogou กลาว

การคนหาประโยชนจากของเสียจากผลผลิตทางการเกษตรในประเทศ
ที่ผลิตพืชที่เปนที่นิยมมากที่สุดของโลก จะชวยใหเกษตรกรสามารถจัดหา
วัตถุดิบหลักใหกับอุตสาหกรรมการผลิตช็อกโกแลตตอไปไดอีกหลายป 
แมวาการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศจะทําใหการปลกูโกโกทําไดยากขึน้ 
หรอืจะตองเผชญิกบัแรงกดดันในการเกบ็เกีย่วผลผลติมากมาย แตตอเมือ่
ยังมีเมล็ดพืชหรือเปลือก เกษตรกรก็ยังคงมีความหวัง 

Mohammed Adow the founder of Powershift Africa, a thinktank 
located in Nairobi which has advised governments across Africa on 
energy issues, says that the Ivory Coast initiative comes at a critical 
time. “Successful utilisation of these cocoa pods will not only ensure 
universal access to electricity, but also add value to the cocoa 
production value chain, in addition to other economic benets,” says 
Adow. “Job creation through collection, transportation, storage and 
processing of the pods will be realised. It will empower many 
economically.”

Esther Ruto, general manager of Kenya’s Rural Electrication 
Authority, also welcomes the cocoa power plant. “It’s a good move,” 
she says, citing job creation and waste reduction as additional benets 
of the plant. “Ivory Coast is one of Africa’s success stories with 94% 
of its population already connected to the national grid.”

Ivory Coast is not the only cocoa producer to put its waste to use. 
In Ghana, cocoa husks are already being used to generate power on 
a micro-scale. Researchers Jo Darkwa, Karen Moore and colleagues 
at the University of Nottingham in the UK have developed a small 5kW 
generator which runs off cocoa husks. The goal is to bring power 
to rural areas, where only 50% of people typically have access to 
electricity. In Ivory Coast, there are also plans for facilities to convert 
the husks into biodiesel, Ogou says.

Finding more uses for the waste products of one of the world’s 
most-loved crops could help keep farmers supplying the chocolate 
industry for years to come – even as climate change makes it harder 
to grow cocoa. But even within a crop that faces many pressures there 
is a seed, or rather a husk, of hope. 

ENERGY UPDATE

been thinking of abandoning cocoa farming altogether in favour of 
rubber farming. She is not alone – in recent years, many cocoa farmers 
have been switching to more protable crops such as rubber or 
banana due to an oversupply of cocoa – something that has only 
become worse the Covid-19 pandemic.

“I grow cocoa and it has educated my children but the returns 
have been minimal,” she says. “We don’t make much prot.” But she 
welcomes the new biomass power plant, saying it will add to her income 
and it motivates her to continue cultivating cocoa. “Considering I am 
a widow – my husband died 18 years ago – extra income will also help 
me educate my four grandchildren. With more money, I can also save.”

Alongside the opening of the new plant, the Ivorian government 
has also proposed a community cooperative for cocoa farmers. Groups 
of farmers will be able to save money and access loans, and receive 
dividends to support their families and businesses.
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โรงไฟฟ้าเปรียบได้กับเครื่องจักร
ขนาดใหญ่ท่ีทําหน้าท่ีผลิตและส่งจ่าย
กระแสไฟฟ้า ต้องเดินเคร่ืองตลอด 
24 ช่ัวโมง เพ่ือให้เพียงพอต่อความ
ต้องการใช้ไฟฟ้าของประชากร
ในประเทศ ดังน้ัน การบํารุงรักษา
ให้มีความพรอ้มอยู่เสมอ จงึเป็นเรือ่ง
สําคัญ แม้จะมีหลากหลายขั้นตอน 
แต่หน่ึงในข้ันตอนท่ีขาดไม่ได้ คือ
การดูแลปรับปรุงคุณภาพของนํ้าท่ีใช้
ในโรงไฟฟ้า

Power plants are like gigantic machines 
that generate and distribute electricity 
around the clock to meet power demand. 
Maintenance is a vital duty to ensure that 
the generators are always ready to 
perform their tasks properly. There are 
several aspects to maintenance, with 
improvement of the quality of water used 
in power plant processes, one of the key 
tasks.

เรื่อง  ชนิสรา จันทร์ภักดี     
  Chanisara Chanpukdee

“น้ํา” เปนองคประกอบสําคัญในกระบวนการ
ผลิตไฟฟาในโรงไฟฟาหลายประเภท ทัง้โรงไฟฟา

พลังน้ํา โรงไฟฟาพลังความรอนและโรงไฟฟา
พลังงานความรอนรวม ดังน้ันคุณภาพของนํ้า
ที่นํามาใชในโรงไฟฟาจึงมีความสําคัญ โดย
จะตองเปนนํ้าทีส่ะอาดบรสิทุธิ ์ปราศจากแรธาตุ 
จุลินทรีย แบคทีเรีย รวมถึงสิ่งปนเปอนตาง ๆ  

ฝ า ย เ ค มี  ก า ร ไ ฟฟ า ฝ า ย ผ ลิ ต แ ห ง
ประเทศไทย  (กฟผ . )  จึง มีภารกิจสําคัญ
ในการดูแลคุณภาพนํ้าที่จะใชในโรงไฟฟา
ของ กฟผ. จึงไดมีการคิดคนวิจัยสูตรเคมีภัณฑ
ขึ้นใชงานภายใตชื่อ EGATreat (เอ็กกาทรีท) 
ซึ่ งไดรับการพัฒนาสูตรใหมีประสิทธิภาพ
และมีความหลากหลายมากขึ้น สามารถใชงาน
ไดอยางเหมาะสมสําหรับน้ําในแตละระบบของ
โรงไฟฟา โดยอาศัยความรู ความเชี่ยวชาญ

สูตรเคมีภัณฑ์ปรับปรุงคุณภาพนํ้า
สําหรับโรงไฟฟ้า

EGATreat 

FORMULATED TO 
IMPROVE WATER 
QUALITY FOR 
POWER PLANTS

EGATreat

INNOVATION  INSIGHT
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ที่คอย ๆ สั่งสมเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ ของผูปฏิบัติงาน 
จนปจจุบัน EGATreat กลายเปนสูตรเคมีภัณฑ
ที่มีมาตรฐาน สามารถแกไขปญหาขัดของของ
เครือ่งจกัรทีเ่กิดข้ึนจากคณุภาพนํ้าไดเปนอยางดี 
ซ่ึงประกอบไปดวยสูตรเคมีภัณฑ 4 Series ไดแก

1. EGATreat P series ใชสําหรับระบบ
ผลิตนํ้าใส ทําหนาที่ปรับปรุงคุณภาพนํ้า
จากแหลงนํ้าตาง  ๆ  ใหมคีณุภาพดีขึน้ โดยใช
เคมภีณัฑ EGATreat P100 และ EGATreat 
P200 ซึ่งจะทําใหนํ้าเกิดการตกตะกอน
ของสารตาง ๆ  จนไดนํ้าในระบบที่เปนนํ้าใส
ที่จะนําไปใชในกระบวนการอื่นตอไป เชน 
การนําไปผลิตเปนนํ้าบริสุทธิ์และผลิตเปน
นํ้าสําหรับใชในระบบหมอนํ้า เปนตน

2. EGATreat R series ใชในระบบผลิต
นํ้าบริสุทธิ์ (Reverse Osmosis) ประกอบ
ไปดวย EGATreat R100, EGATreat 
R200, EGATreat R300, EGATreat R400 
ทาํหนาทีป่รับปรุงคุณภาพนํา้ใหเปนนํา้บรสิทุธิ์ 
รวมถึงมีประสิทธิภาพในการปองกันปญหา
ทีจ่ะเกดิขึน้ในระบบการผลตินํ้าบรสิทุธิ ์เชน 
ปองกนัการเกดิจลุชพี หรือสิง่มชีวีติขนาดเล็ก
ในระบบ ขณะเครื่องจักรกําลังทํางาน   

3. EGATreat F series & B series 
ใชในระบบหมอน้ํา ประกอบไปดวย EGATreat 
F100, EGATreat F200 EGATreat B100 
ทาํหนาทีป่องกันและเพิม่ประสทิธภิาพในการ
ปองกันปญหาการกัดกรอนเคร่ืองจักรและ
อุปกรณในระบบหมอนํา้ อันจะเกิดความ
เสียหายจนไมสามารถเดินเครื่องตอไปได

4. EGATreat C series ใชในระบบหลอเยน็ 
ประกอบไปด วย  EGATreat  C100 
EGATreat C200 EGATreat C300 โดย
ในกลุม C series นั้น ถือวาเปนเอกลักษณ
เฉพาะสําหรับโรงไฟฟาแตละแหง ซึ่งตองใช
คุณภาพนํ้าแตละที่ นํามาคิดคนออกแบบ
สูตรการใชงาน ตามขอจํากัดของแตละ
โรงไฟฟาและผานการทดสอบซ้ําแลว
ซํ้าอกี เพือ่ใหมัน่ใจวา สามารถปองกนัปญหา
การเกิดตระกรันและการกัดกรอน รวมทั้ง
ยังสามารถยับยั้งการเกิดจุลชีพไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

การเลือกใช EGATreat เพ่ือดูแลปรับปรุง
คุณภาพนํ้าในแตละสูตรนั้น จําเปนอยางยิ่ง
ที่จะตองอาศัยความรูความสามารถของนักเคมี 
เปนผูดูแลกระบวนการดังกลาวดวย ซึ่งตอง
มีการติดตามผลลัพธ วิเคราะหคุณภาพนํ้า
หลงัจากการใชงานแลววาเปนไปตามทีค่าดการณ

Water is an essential element in the power generation processes 
of many types of power plants, including hydroelectric, thermal, and 
combined cycle power plant.

The water the power plants use must be clean and pure. It must 
be free from minerals, microorganisms, bacteria, and other contaminants.

The Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT)’s Chemical 
Division is entrusted to monitor the quality of water used by EGAT’s 
power plants.

The Division has duly developed a set of chemical formulations, 
known as “EGATreat,” pronounced ek-ka-treat, that goes into the water 
used by power plants.

Different formulations are applied to meet the requirements of the 
specic system of each power plant type.

Based on knowledge and expertise accumulated by EGAT personnel 
over the years, these formulations have been developed to become 
more efcient and more diverse.

EGATreat has become the standard chemical formulation for 
effectively solving mechanical problems caused by water quality issues.

There are four EGATreat chemical formula series, namely:

1. EGATreat P series is used for clear water production systems. It 
improves the quality of water from various sources by applying 
EGATreat P100 and EGATreat P200. These chemicals allow various 
substances in the water to precipitate, thereby clearing the water to 
produce puried water ideal for use in boiler systems, among others.

2. EGATreat R series is used for producing pure water through 
reverse osmosis. EGATreat R100, EGATreat R200, EGATreat R300, 
and EGATreat R400 are designed to purify the water and effectively 
deal with problems apt to arise in pure water production systems 
such as preventing microorganisms or small organisms from 
appearing whilst the process is running.

3. EGATreat F series and B series are designed for boiler systems. 
EGATreat F100, EGATreat F200, and EGATreat B100 safeguard 
against corrosion of machinery and equipment in boiler systems 
that can cause damage and disable machinery.

4. EGATreat C series comprising of EGATreat C100, EGATreat C200, 
and EGATreat C300, work for the cooling system. The C series is 
uniquely formulated to meet specic requirements of different 
types of power plants relying on dissimilar water sources in their 
respective locations.

The formulas take into account limitations of each power plant. 
They are repeatedly tested to ensure that they prevent dregs and 
corrosion, and inhibit occurrence of microorganisms.

The selection of EGATreat formulations to improve water quality 
requires competent chemists to ensure that the electricity generation 
process is smooth with no damage to the machinery that may lead to 
an outage. Using standard tools and laboratories, the chemists see the 
process through, including following up results, and analyzing water 
quality after use to see whether it is within the required range.

EGATreat is a chemical formula developed to aid power plant 
maintenance. It is a source of pride for the organization in its efforts 
to make electricity generation safe and trouble-free, and provide stable 
energy supplies, which in turn, brings happiness to the Thai people.

Services provided by EGAT’s Chemical Division include chemical 
formulation, consultancy for industrial applications, trouble-shooting, 
and enhancing the efciency of industrial plants’ chemical works.

EGAT’s Chemistry Laboratory Center at its Sai Noi Ofce, 
Nonthaburi Province, offers a range of services backed by its 
international standard laboratory and modern tools and technologies.

Find out more about the chemical services at the Facebook page: 
Chemistry Laboratory Center - EGAT or call 081- 4514240 during ofcial 
opening hours. 

ไวหรือไม หรือตองแกไขอยางไร โดยใชเคร่ืองมือ
และหองปฏิบัติการที่มีมาตรฐาน เพ่ือดูแลให
กระบวนการผลิตกระแสไฟฟาเปนไปไดอยาง
ราบรื่น ไมเกิดความเสียหายกับเคร่ืองจักร 
อันเปนปญหาที่ทําใหตองหยุดเดินเครื่อง

ทั้งนี้ EGATreat เปนสูตรเคมีภัณฑที่คิดคน
ขึน้มาเพือ่เปนตวัชวยในกระบวนการบํารงุรักษา
โรงไฟฟา ถือเปนความภาคภูมิใจขององคการ 
ทีพ่ฒันาการทํางาน เพ่ือเปนสวนหนึง่ในการรวม
ดูแลกระบวนการผลิตไฟฟาใหมีความมั่นคง 
เดินเครื่องไดอยางปลอดภัยไรปญหา เพ่ือสราง
ความสุขทางพลังงานใหกับคนไทยอยางยั่งยืน 

สําหรับฝายเคมี กฟผ. ยังไดเปดรับการให
บริการผลติสูตรเคมภีณัฑ ใหคาํปรึกษาการใชงาน
สําหรับโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อใหสามารถ
แกไขปญหา รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพของการ
ทํางานที่เกี่ยวของกับงานดานเคมีของโรงงาน
อุตสาหกรรมอีกดวย โดยปจจุบันไดเปดศูนย
ปฏิบัติการทดสอบเคมีฯ ณ กฟผ. สํานักงาน
ไทรนอย จังหวัดนนทบุรี เพื่อรองรับงานบริการ
ที่เพ่ิมมากขึ้น ดวยเครื่องมือและเทคโนโลยี
ที่ทันสมัย หองปฏิบัติการที่เปนมาตรฐานสากล 
โ ด ย ส าม า ร ถติ ด ต อ ง า นบ ริ ก า ร เ ค มี ไ ด
ผานเพจ Facebook: Chemistry Laboratory 
Center-EGAT หรือ โทร 081-4514240 ในวัน
และเวลาราชการ 
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ที่คอย ๆ สั่งสมเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ ของผูปฏิบัติงาน 
จนปจจุบัน EGATreat กลายเปนสูตรเคมีภัณฑ
ที่มีมาตรฐาน สามารถแกไขปญหาขัดของของ
เครือ่งจกัรทีเ่กิดข้ึนจากคณุภาพนํ้าไดเปนอยางดี 
ซ่ึงประกอบไปดวยสูตรเคมีภัณฑ 4 Series ไดแก

1. EGATreat P series ใชสําหรับระบบ
ผลิตนํ้าใส ทําหนาที่ปรับปรุงคุณภาพนํ้า
จากแหลงนํ้าตาง  ๆ  ใหมคีณุภาพดีขึน้ โดยใช
เคมภีณัฑ EGATreat P100 และ EGATreat 
P200 ซึ่งจะทําใหนํ้าเกิดการตกตะกอน
ของสารตาง ๆ  จนไดนํ้าในระบบที่เปนนํ้าใส
ที่จะนําไปใชในกระบวนการอื่นตอไป เชน 
การนําไปผลิตเปนนํ้าบริสุทธิ์และผลิตเปน
นํ้าสําหรับใชในระบบหมอนํ้า เปนตน

2. EGATreat R series ใชในระบบผลิต
นํ้าบริสุทธิ์ (Reverse Osmosis) ประกอบ
ไปดวย EGATreat R100, EGATreat 
R200, EGATreat R300, EGATreat R400 
ทาํหนาทีป่รับปรุงคุณภาพนํา้ใหเปนนํา้บรสิทุธิ์ 
รวมถึงมีประสิทธิภาพในการปองกันปญหา
ทีจ่ะเกดิข้ึนในระบบการผลตินํ้าบริสทุธิ ์เชน 
ปองกนัการเกดิจลุชพี หรือส่ิงมีชวีติขนาดเล็ก
ในระบบ ขณะเครื่องจักรกําลังทํางาน   

3. EGATreat F series & B series 
ใชในระบบหมอน้ํา ประกอบไปดวย EGATreat 
F100, EGATreat F200 EGATreat B100 
ทาํหนาทีป่องกันและเพิม่ประสทิธภิาพในการ
ปองกันปญหาการกัดกรอนเคร่ืองจักรและ
อุปกรณในระบบหมอนํา้ อันจะเกิดความ
เสียหายจนไมสามารถเดินเครื่องตอไปได

4. EGATreat C series ใชในระบบหลอเยน็ 
ประกอบไปด วย  EGATreat  C100 
EGATreat C200 EGATreat C300 โดย
ในกลุม C series นั้น ถือวาเปนเอกลักษณ
เฉพาะสําหรับโรงไฟฟาแตละแหง ซึ่งตองใช
คุณภาพนํ้าแตละที่ นํามาคิดคนออกแบบ
สูตรการใชงาน ตามขอจํากัดของแตละ
โรงไฟฟาและผานการทดสอบซ้ําแลว
ซํ้าอกี เพือ่ใหมัน่ใจวา สามารถปองกนัปญหา
การเกิดตระกรันและการกัดกรอน รวมทั้ง
ยังสามารถยับยั้งการเกิดจุลชีพไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

การเลือกใช EGATreat เพ่ือดูแลปรับปรุง
คุณภาพนํ้าในแตละสูตรนั้น จําเปนอยางยิ่ง
ที่จะตองอาศัยความรูความสามารถของนักเคมี 
เปนผูดูแลกระบวนการดังกลาวดวย ซึ่งตอง
มีการติดตามผลลัพธ วิเคราะหคุณภาพนํ้า
หลงัจากการใชงานแลววาเปนไปตามทีค่าดการณ

Water is an essential element in the power generation processes 
of many types of power plants, including hydroelectric, thermal, and 
combined cycle power plant.

The water the power plants use must be clean and pure. It must 
be free from minerals, microorganisms, bacteria, and other contaminants.

The Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT)’s Chemical 
Division is entrusted to monitor the quality of water used by EGAT’s 
power plants.

The Division has duly developed a set of chemical formulations, 
known as “EGATreat,” pronounced ek-ka-treat, that goes into the water 
used by power plants.

Different formulations are applied to meet the requirements of the 
specic system of each power plant type.

Based on knowledge and expertise accumulated by EGAT personnel 
over the years, these formulations have been developed to become 
more efcient and more diverse.

EGATreat has become the standard chemical formulation for 
effectively solving mechanical problems caused by water quality issues.

There are four EGATreat chemical formula series, namely:

1. EGATreat P series is used for clear water production systems. It 
improves the quality of water from various sources by applying 
EGATreat P100 and EGATreat P200. These chemicals allow various 
substances in the water to precipitate, thereby clearing the water to 
produce puried water ideal for use in boiler systems, among others.

2. EGATreat R series is used for producing pure water through 
reverse osmosis. EGATreat R100, EGATreat R200, EGATreat R300, 
and EGATreat R400 are designed to purify the water and effectively 
deal with problems apt to arise in pure water production systems 
such as preventing microorganisms or small organisms from 
appearing whilst the process is running.

3. EGATreat F series and B series are designed for boiler systems. 
EGATreat F100, EGATreat F200, and EGATreat B100 safeguard 
against corrosion of machinery and equipment in boiler systems 
that can cause damage and disable machinery.

4. EGATreat C series comprising of EGATreat C100, EGATreat C200, 
and EGATreat C300, work for the cooling system. The C series is 
uniquely formulated to meet specic requirements of different 
types of power plants relying on dissimilar water sources in their 
respective locations.

The formulas take into account limitations of each power plant. 
They are repeatedly tested to ensure that they prevent dregs and 
corrosion, and inhibit occurrence of microorganisms.

The selection of EGATreat formulations to improve water quality 
requires competent chemists to ensure that the electricity generation 
process is smooth with no damage to the machinery that may lead to 
an outage. Using standard tools and laboratories, the chemists see the 
process through, including following up results, and analyzing water 
quality after use to see whether it is within the required range.

EGATreat is a chemical formula developed to aid power plant 
maintenance. It is a source of pride for the organization in its efforts 
to make electricity generation safe and trouble-free, and provide stable 
energy supplies, which in turn, brings happiness to the Thai people.

Services provided by EGAT’s Chemical Division include chemical 
formulation, consultancy for industrial applications, trouble-shooting, 
and enhancing the efciency of industrial plants’ chemical works.

EGAT’s Chemistry Laboratory Center at its Sai Noi Ofce, 
Nonthaburi Province, offers a range of services backed by its 
international standard laboratory and modern tools and technologies.

Find out more about the chemical services at the Facebook page: 
Chemistry Laboratory Center - EGAT or call 081- 4514240 during ofcial 
opening hours. 

ไวหรือไม หรือตองแกไขอยางไร โดยใชเคร่ืองมือ
และหองปฏิบัติการที่มีมาตรฐาน เพ่ือดูแลให
กระบวนการผลิตกระแสไฟฟาเปนไปไดอยาง
ราบรื่น ไมเกิดความเสียหายกับเคร่ืองจักร 
อันเปนปญหาที่ทําใหตองหยุดเดินเครื่อง

ทั้งนี้ EGATreat เปนสูตรเคมีภัณฑที่คิดคน
ขึน้มาเพือ่เปนตวัชวยในกระบวนการบํารงุรักษา
โรงไฟฟา ถือเปนความภาคภูมิใจขององคการ 
ทีพ่ฒันาการทํางาน เพ่ือเปนสวนหนึง่ในการรวม
ดูแลกระบวนการผลิตไฟฟาใหมีความมั่นคง 
เดินเคร่ืองไดอยางปลอดภัยไรปญหา เพ่ือสราง
ความสุขทางพลังงานใหกับคนไทยอยางยั่งยืน 

สําหรับฝายเคมี กฟผ. ยังไดเปดรับการให
บริการผลติสูตรเคมภีณัฑ ใหคาํปรึกษาการใชงาน
สําหรับโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อใหสามารถ
แกไขปญหา รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพของการ
ทํางานที่เกี่ยวของกับงานดานเคมีของโรงงาน
อุตสาหกรรมอีกดวย โดยปจจุบันไดเปดศูนย
ปฏิบัติการทดสอบเคมีฯ ณ กฟผ. สํานักงาน
ไทรนอย จังหวัดนนทบุรี เพื่อรองรับงานบริการ
ที่เพ่ิมมากขึ้น ดวยเครื่องมือและเทคโนโลยี
ที่ทันสมัย หองปฏิบัติการท่ีเปนมาตรฐานสากล 
โ ด ย ส าม า ร ถติ ด ต อ ง า นบ ริ ก า ร เ ค มี ไ ด
ผานเพจ Facebook: Chemistry Laboratory 
Center-EGAT หรือ โทร 081-4514240 ในวัน
และเวลาราชการ 

INNOVATION  INSIGHT



EGAT MAGAZINE30

“ผึ้ง” เป็นสัตว์มหัศจรรย์ขนาดจิ๋วที่มนุษย์พึ่งพาและใช้ประโยชน์มาอย่างยาวนาน 
ว่ากันว่า นํ้าผึ้ง เป็นสารให้ความหวานชนิดแรก ๆ  จากธรรมชาติที่มนุษย์ใช้เป็นอาหาร
ก่อนที่จะมีการใช้นํ้าตาล มีสรรพคุณทางยาในการช่วยสมานแผล ฆ่าเชื้อโรค บํารุง
ความงาม และช่วยบํารุงกําลัง
เร่ือง  ศุทรา พลาธิปกรการ        Suttara Palathipkornkan

CARE &  SHARE

รักแรกพบ
ผลิตภัณฑ์นํ้าผึ้งโพรงไทย
จากภูมิปัญญาชุมชนคนไทรห้อง
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Bees are tiny yet awesome creatures 
that humans have relied on and made 
good use of since the earliest times. 
Indeed, the honey they make was one 
of the rst natural sweeteners used 
by our ancestors to enhance their 
food, even long before cane sugar was 
cultivated. But there’s more to honey 
than just its avor. It also has marked 
medicinal properties that help heal 
wounds, kill germs, nurture beauty, 
and provide energy.

ในประเทศไทย พบวามีผึ้งท่ีเกษตรกรนิยม
เลีย้งอยู 2 ชนดิ คือ ผ้ึงโพรงฝร่ัง และผ้ึงโพรงไทย 
ซึ่งเปนผึ้งพ้ืนเมือง พบมากในแถบจังหวัดทาง
ภาคใต วันนี้ขอนําทุกทานเดินทางไปจังหวัด
นครศรีธรรมราชพรอมกัน เพื่อไปเสาะหาขอมูล
ความเปนมาของผลติภณัฑผ้ึงโพรงไทยธรรมชาติ
ภายใตตราสินคา “รักแรกพบ” ซึ่งถูกเลี้ยง
และพัฒนาโดยเกษตรกรชุมชนบานไทรหอง 
อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ชุมชน
ใกลแนวสายสงไฟฟาแรงสูงในพื้นที่โครงการ
ปรับปรุงระบบสงไฟฟาบริเวณภาคใตตอนลาง
เพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟา (TILS) ของ
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 

หลังจากที่ กฟผ. ลงพ้ืนที่สรางความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับการกอสรางสายสงของโครงการ 
TILS ในพื้นที่ชุมชนบานไทรหอง ซึ่งเปนขั้นตอน
สําคัญของ กฟผ. กอนที่จะเริ่มโครงการกอสราง
ระบบสงในพื้นที่ตาง ๆ โดยการพูดคุยสอบถาม
ผูนําชุมชนและชาวบานวา ชาวชุมชนมีความ
ตองการให กฟผ. สนับสนุนหรือชวยเหลืออะไรบาง 
เพราะเปาหมายหลักของ กฟผ. ที่ควบคูไปกับ
การพัฒนาระบบผลิตและสงไฟฟาทั่วไทย 
คือ กฟผ. ไปอยูที่ไหน ชุมชนโดยรอบก็จะตอง
อยูดีมีความสุขยิ่งขึ้น จึงไดมีการจัดเวทีรับฟง
ความคิดเห็นและความตองการของชุมชนบาน
ไทรหอง จนไดขอสรปุวา ชมุชนตองการให กฟผ. 
ช วยสนับสนุนองคความรู ในการแปรรูป
ผลิตภัณฑจากผึ้งโพรงไทยธรรมชาติ และ
สนับสนุนการจดัตัง้ศนูยการเรยีนรูชมุชน เพ่ือใช
เปนศูนยกลางการเรียนรูของชมุชน และผูทีส่นใจ 

RAK
RAEK
POB
HONEY PRODUCTS 
FROM LOCAL WISDOM

รวมทัง้ใชเปนสถานทีจ่ดัจําหนายสนิคาของกลุม
วิสาหกิจชุมชนฯ

เมื่อรับทราบดังนั้นแลว กฟผ. จึงไดเร่ิม
เขาไปสนับสนุนและสงเสริมองคความรูดานการ
แปรรูปผลิตภัณฑจากผึ้งใหแกชุมชน โดยไดนํา
สมาชิกวิสาหกิจฯ เดินทางไปศึกษาดูงานและ
อบรมดานการแปรรูปสินคาจากผึ้ง เพื่อสราง
มูลคาเพิ่มใหแกผลิตภัณฑ จากเดิมที่จําหนาย
เฉพาะนํ้าผึ้งบริสุทธิ์ในรูปแบบการกรอกใส
ขวดแกว ปจจุบันไดริเริ่มและพัฒนารูปแบบ
ผลติภณัฑจากผ้ึงออกมาไดหลากหลายประเภท 
ภายใตตราสินคา “รักแรกพบ” ไดแก สบูนํ้าผึ้ง 
โลชั่นนํ้าผึ้ง ยาหมองสมุนไพรจากขี้ผึ้ง และ
จําหนายขีผ้ึง้ธรรมชาติเพ่ือใชเปนวตัถดุบิในการ
ผลิตเครื่องสําอาง เปนตน รวมทั้งยังไดสงเสริม
ดานการตลาดและการออกแบบผลิตภัณฑใหมี
ความสวยงามและนาสนใจมากยิ่งขึ้น

ปจจุบันผลิตภัณฑ “รักแรกพบ” ไดผานการ
รับรองจากองคการอาหารและยา (อย.) ไดรับ
เครื่องหมายฮาลาล และมาตรฐานผลิตภัณฑ
ชุมชน (มผช.) เรียบรอยแลว ชวยสรางความ
มั่นใจวา สินคามีคุณภาพ สะอาด และถูกหลัก
อนามยั ชวยสรางมูลคาเพิม่ใหแกนํ้าผึง้โพรงไทย
บานไทรหอง รวมทัง้สงเสริมอาชพีและเพ่ิมรายได
ใหแกสมาชิกวิสาหกิจฯ และชาวบานในชุมชน
บานไทรหองไดเปนอยางดี 

“รักแรกพบ” ถูกต้ังข้ึนตามชื่อของตนรัก
แรกพบ แหลงอาหารหลกัของผึง้โพรงไทยชมุชน
บานไทรหอง โดย กฟผ. และชาวบานไดรวมกนันาํ
ตนรกัแรกพบมาปลูกไวโดยรอบศนูยการเรียนรูฯ
 



EGAT MAGAZINE32

CARE &  SHARE

In Thailand, two types of honey bees are 
widely cultivated; the European honey bee 
(Apis mellifera) and the Asiatic honey bee 
(Apis cerana) found mostly in southern 
provinces.

To gain more insight into this desirable 
commodity, let’s pay a visit to Nakhon Si 
Thammarat Province to see how local 
honey products under the ‘Rak Raek Pob’ 
(which means Love at rst sight) brand are 
developed by farmers in Ban Sai Hong 
Community, Thung Song District.

The community lies near the Transmission 
System Improvement Project in Lower 
Southern Region to Enhance System Security 
(TILS).

Before developing the project, EGAT 
took the important step of fully explaining 
the project and its benets to Ban Sai Hong 
community and others in the related areas. 
Community leaders and villagers were asked 
what kinds of supports or assistance they 
could use from EGAT as the project 
unfolded.

Indeed, it is common practice for EGAT 
to ensure that power generation and 
transmission system developments always 
enable surrounding communities to live 
better and be happier.

In this case, a forum was duly organized 
to hear the opinions and learn the needs of 
Ban Sai Hong community. What transpired 
was that the community wanted EGAT to 
facilitate knowledge and expertise around 
the processing of natural Thai (Asiatic) honey 
products. They also sought the establishment 
of a community learning center that could 
also function as a marketplace for products 
made by local enterprises.

Upon learning their wishes, EGAT sprang 
into action, kicking off with addressing the 
issue of processing honey into products 
under the brand banner.

Those involved in the community 
enterprises were taken on a eld trip and 
given training in processing honey into 
products that would bring more value-added 
benets than the pure honey they were used 
to selling in repurposed bottles.

Products identied for development 
under the brand included honey soap, honey 
lotion, beeswax herbal balm, and natural 
beeswax that is highly valued as a raw 
material in some cosmetics and other 
products.

These goods were also given attractive 
packaging and then an effective marketing 
plan was put into action. 

และแจกจายใหสมาชิกวิสาหกิจฯ นําไปปลูก
ภายในชมุชน เพ่ือใหเหลาผึง้โพรงไทยออกไปหา
อาหารและดูดนํ้าหวานจากเกสรดอกรักแรกพบ
มาสะสมไวเปนอาหารใหแกตัวออนภายในรังผึ้ง 
ซึง่ตนรกัแรกพบจะนยิมปลกูกนัในหมูคนเลีย้งผึง้
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ทนแลง ออกดอกเรว็และออกตลอดทัง้ป ทีส่ําคญั
มนีํ้าหวานและเกสรเยอะมาก จงึเหมาะเปนแหลง
อาหารของผึง้และชนัโรงไดอยางดเีย่ียม ทีส่ําคญั
จากการศึกษาพบวา นํ้าผึ้งท่ีไดจากเกสรดอก
รกัแรกพบ จะมคีณุภาพสงู ใส ไมตกตะกอน และ
มีรสชาติหวานอมเปรี้ยวอยางเปนเอกลักษณ 
เพราะนํ้าผึง้แตละแหงจะมกีลิน่และลกัษณะทาง
กายภาพที่แตกตางกัน ขึ้นอยูกับน้ําหวานของ
ดอกไมที่ผึ้งเก็บมาสะสมเปนอาหารนั่นเอง

ผลิตภัณฑ “รักแรกพบ” คือ ความลงตัวที่ 
“ใช” สะทอนใหเห็นถึงการผสมผสานระหวาง

วิถีชีวิตดั้งเดิมและการปรับเปล่ียนวัฒนธรรม
การอยูการกินรูปแบบใหมใหทันสมัยเขากับวิถี
ชีวิตในปจจุบัน กฟผ. ยินดีที่จะเปนสวนหน่ึง
ในการมอบโอกาสและจับมือเดินเคียงขาง
ไปพรอมกบัชุมชนบานไทรหอง พฒันาผลติภณัฑ 
เพ่ือเพ่ิมมูลคา และยกระดับผลิตภัณฑจาก
ผึ้งโพรงไทยธรรมชาติ ภูมิปญญาดั้งเดิมของ
ชมุชน ... ดวยความมุงม่ันทีจ่ะพฒันาคณุภาพชวีติ
ของชุมชนโดยรอบในพืน้ทีโ่ครงการพฒันาระบบ
ผลิตและสงไฟฟาของ กฟผ. ใหดีขึ้นอยางยั่งยืน 

สําหรบัผูทีส่นใจนํ้าผึง้แทจากธรรมชาตแิละ
ผลติภณัฑตาง ๆ ของ “รกัแรกพบ” สามารถซ้ือหา
กันไดที่  https://www.facebook.com/
Phuengromsai LINE ADD: @Phueng
Romsaishop หรือโทรสอบถามเพิ่มเติมไดที่ 
094-793-2282 มาชวยอุดหนุนผลิตภัณฑ
มีคุณภาพ ฝมือคนไทยกันเถอะ 

เกร็ดความรู้ 
โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณ
ภาคใต้ตอนล่างเพ่ือเสริมความม่ันคง
ระบบไฟฟ้า (TILS) เป็นโครงการพัฒนา
ระบบส่งของ กฟผ. เพือ่เสริมความม่ันคง
ระบบไฟฟ้าของภาคใต้ในระยะยาว 
รองรับการเช่ือมต่อโรงไฟฟ้าหลักและ
โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเ วียนตาม
นโยบายภาครัฐ รองรับปัญหาขัดข้อง 
หรือการหยุดซ่อมบํารุงท่อก๊าซธรรมชาติ
ประจําปี รวมท้ังรองรับระบบโครงข่าย
ไฟฟ้าอาเซียน (APG) และการรับซ้ือ-ขาย
ไฟฟ้าจากประเทศเพ่ือนบ้าน โดยบางส่วน
ของสายส่งได้พาดผ่านพ้ืนท่ีชุมชนบ้าน
ไทรห้อง ตําบลควนกรด อําเภอทุ่งสง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช
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Moreover, the new range of ‘Rak Raek 
Pob’  products was certied by the Food and 
Drug Administration (FDA), certied as Halal, 
and certied by the Community Product 
Standard, showing that the products are of 
good quality, clean, and hygienic.

All this has added signicant value to 
Ban Sai Hong’s honey. It has enhanced 
careers and raised incomes. 

Why did they choose ‘Rak Raek Pob’  as 
the brand name? Well, it is the nick-name of 
the indigenous local plants the bees of Ban 
Sai Hong suck nectar from.

EGAT and the villagers have planted ‘Rak 
Raek Pob’  trees all around the learning 
center. Seedlings have also been distributed 
among the community enterprises to be 
planted around the community, ensuring that 
there is plenty of pollen to keep the bees 
busy making honey.  

‘Rak Raek Pob’  is popular among 
beekeepers because it grows easily and 
quickly, likes lots of sunshine, is drought 
tolerant, fast-owering, and out all year. It 
also yields a lot of pollen and nectar, making 
it an excellent food source for the stingless 
Asiatic species of bees.

Perhaps most importantly, studies have 
found that honey produced from the pollen 

dahlia of ‘Rak Raek Pob’  plants is high quality, 
clear, doesn’t congeal and, above all, has a 
uniquely delicious sweet and sour taste.

Every type of honey has its own physical 
characteristics, taste, and smell according 
to the nectar of the particular owers that 
is collected by the bees.

‘Rak Raek Pob’  products are therefore 
beautiful fusions of local wisdom, modern 
ingenuity, and market forces that have real 
value in and of themselves and especially to 
the community. 

EGAT is delighted to be able to help 
create these opportunities. In walking hand-
in-hand with Ban Sai Hong community, the 
national power producer is helping to enable 
the upgrading of honey and upskilling of 
people in ways that are having a remarkable 
positive transformative impact throughout 
the area. And it is all thanks to the intention 
to raise the quality of life of the community 
around EGAT power plant and transmission 
systems.

If you would like to order any ‘Rak 
Raek Pob’  natural honey or related 
products,  you can easi ly  do so at 
https://www.facebook.com/Phuengromsai, 
LINE ADD: @PhuengRomsaishop, or call 
094-793-2282. 

ABOUT TILS
TILS is the Transmission System 
Improvement Project in Lower 
Southern Region to Enhance System 
Security. In the long run, it supports 
connection of the main power plants 
and renewable energy power plants 
in accordance with government 
policy. It deals with disruptions and 
issues related to the annual 
maintenance of natural  gas 
pipelines. It supports the ASEAN 
Power Grid (APG) system and power 
trades between neighbor ing 
countries. A stretch of the lines 
passes through Ban Sai Hong 
community, Khuan Krot Sub-district, 
Thung Song District, Nakhon Si 
Thammarat Province.
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สถานการณ์โควิด-19 ยังคงวิกฤตจากปีที่แล้วถึงวันนี้ เรียกว่า “ศึกนี้ของคนไทย
ยังใหญ่หลวงนัก” นับเป็นช่วงเวลา 2 ปีแห่งความยากลําบากของทุกคนในบริบท
ท่ีต่างกันออกไป โดยเฉพาะอย่างย่ิง “ทัพหน้า” บุคลากรทางการแพทย์ท่ีออกปฏิบัติการ
ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทุกคนให้อยู่รอดปลอดภัยนั้น ต่างยังคงทํางานหนัก
มากขึ้นกันทุกวัน ภายใต้ชุด PPE หรือชุดป้องกันเชื้อโรคที่มีความยากลําบากและ
ผ่านขั้นตอนมากมายในการสวมใส่ เพื่อให้ตัวแพทย์ปลอดภัยจากเจ้าเชื้อโรคร้ายนี้

หมวกป้องกันเช้ือ 
PAPR

ผสานพลังคนไทยร่วมมือ กฟผ. ส่ง 

หนุนกองกําลังบุคลากรทางการแพทย์ทัพหน้า 
ช่วยชีวิตผู้ป่วยโควิด-19

The COVID-19 crisis that began last year 
has continued unabated. For almost two 
years, the battle against the coronavirus 
pandemic has created hardship for 
everyone but especially for all the front-line 
medical personnel who go out to help 
infected people every day. They continue 
to work harder and harder while wearing 
cumbersome outts, known as Personal 
Protective Equipment (PPE), to minimize 
exposure to the vicious virus. Such 
protective clothing imposes constraints 
that affect how medical personnel can do 
what they have to do. The PPE must always 
be worn tightly to cover the whole body 
which causes heat to accumulate inside 
the outt to the point of nearly suffocating 
and even actually fainting.

PAPR 
HEADGEAR: 
INNOVATIVE PPE THAT 
SAFEGUARDS COVID 
MEDICAL PERSONNEL 
MORE APPROPRIATELY
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ทวา เจาชุด PPE นี้ มีขอจํากัดที่สงผลตอการทํางานของทีมแพทย
อยูไมนอย เนื่องจากตองสวมใสใหปดมิดชิดคลุมทั้งรางกาย ทําให
ความรอนสะสมภายในชุด จนถึงข้ันหายใจไมออกจนเปนลมหมดสติ
ก็เคยเกิดมาแลว นี่เปนอีกหนึ่งเหตุการณที่คนไทยตาง “หวงใย” บุคลากร
ดานหนาที่กําลังรับมือเช้ือโรคราย การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
(กฟผ.) ซ่ึงไดเรงระดมความชวยเหลือนกัรบชุดขาวอยางสุดกําลงัตลอดมา 
ครัง้น้ีจงึสงหมวกปองกนัเช้ือ PAPR (Powered Air Purifying Respirator) 
ทีผ่ลติโดยทมีชางจติอาสาของ กฟผ. เสริมกองกําลงัทัพหนาซึง่เปนบคุลากร
ทางการแพทยในโรงพยาบาลตาง ๆ  ทั่วประเทศ

ทําไมต้องมีหมวกป้องกันเชื้อ PAPR
อนัตรายจากเช้ือไวรสัโควดิ-19 ทีร่ายลอมรอบตวับุคลากรทางการแพทย

ที่กําลังปฏิบัติงานรักษาผูปวยอยูนั้น มีเพียงเกราะกําบังจากชุด PPE 
และหนากากเทานั้นที่จะปกปองใหรอดพนจากเชื้อราย แตจากกระแสขาว
ทีบ่คุลากรทางการแพทยเปนลมหมดสตใินชดุ PPE ขณะปฏบิตัหินาทีด่แูล
ผูปวยตอเน่ืองเปนเวลานาน เปนสถานการณทีน่าวติกกงัวลอยูไมนอย กฟผ. 

จึงใชศักยภาพและความเชี่ยวชาญของทีมชางจิตอาสาคิดคนและผลิต
หมวกปองกนัเชือ้ PAPR เพ่ือเรงสงมอบใหโรงพยาบาลทัว่ประเทศ นีจ่งึเปน
จุดเริ่มตนของโครงการผลิตหมวกปองกันเชื้อ PAPR จากตนแบบ 40 ใบ 
สู 500 ใบในวันนี้ ที่ทําเพื่อเสริมเกราะปองกันเชื้อโควิด-19 และเพิ่มความ
สะดวกสบายใหกับบุคลากรทางการแพทยขณะปฏิบัติงาน 

หมวกปองกนัเช้ือ PAPR ถูกออกแบบใหเปนหมวกความดนับวก ชวยให
อากาศภายในไหลเวียนไดดี ตัวหมวกมีนํ้าหนักเบา หนาจอกวาง ใชงาน
คลองตวั มลีมเยน็ดวยพดัลมมอเตอรซึง่ทํางานเสยีงเบาเปนพเิศษ ไมรบกวน
การสื่อสารระหวางทีมแพทย พรอมประสิทธิภาพของแบตเตอร่ีที่ใชงาน
ตอเน่ืองสูงสุดไดถึง 8 ชัว่โมง ทาํใหมคีวามสะดวกและปลอดภัยในการดูแล
ผูปวย ซ่ึงทีมชางผูผลติจะตองประกอบชิน้สวนไปจนถึงบรรจลุงกลองแยกชิน้ 
ในหองปลอดเชื้อ (Clean Room) ควบคุมความสะอาดตลอดขั้นตอน
การผลติ เพ่ือใหมัน่ใจวา หมวกปองกนัเช้ือ PAPR นี ้มคีวามสะอาด ปลอดภัย
ตอบุคลากรทางการแพทยอยางแทจริง
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It's a cause of concern for all the courageous front-line personnel 
dealing directly with the outbreak.

Realizing this, the Electricity Generating Authority of Thailand 
(EGAT), which has been helping out the 'white gown warriors' in a range 
of ways, has also been prompted to come up with a solution to address 
the PPE issue.

More specically, EGAT has spearheaded the creation of a full-
sized protective headgear equipped with an air purifying breathing 
device, known as a PAPR (Powered Air Purifying Respirator).

The headgear has been designed by a team of EGAT technicians 
who volunteered their time and expertise to support front-line medical 
personnel at hospitals across the country. 

WHY IS A PAPR HEADGEAR 
NEEDED?

The dangers of the COVID-19 virus are all around the medical 
personnel treating the patients. And pretty much the only protection 
they have is their PPE suit and mask.

And yet there have been reports of medical personnel passing 
out inside their PPE suits while caring for patients for long periods.

Seeing this very worrying situation, EGAT has made use of the 
expertise of its volunteer technicians to invent a user-friendly PAPR 
headgear.

More than 500 items of the innovative headgear have so far 
been produced and supplied to facilitate the work of medical 
personnel during the pandemic.

The PAPR headgear is designed with positive air pressure ow 
capability that allows the air inside to circulate well.

It is lightweight, with a widescreen vision window and a motorized 
fan feeding off a fanning unit, quietly blowing cool air to the head 
through a tube.

The fanning unit, which runs on a battery for up to eight hours 
continuously, is so quiet that it doesn’t interfere at all with verbal 
communications between the medical team.

Assembly of the PAPR headgear and packaging is performed in 
a clean room to ensure they are truly clean and safe for the healthcare 
workers.



ทวา เจาชุด PPE นี้ มีขอจํากัดที่สงผลตอการทํางานของทีมแพทย
อยูไมนอย เนื่องจากตองสวมใสใหปดมิดชิดคลุมทั้งรางกาย ทําให
ความรอนสะสมภายในชุด จนถึงข้ันหายใจไมออกจนเปนลมหมดสติ
ก็เคยเกิดมาแลว นี่เปนอีกหนึ่งเหตุการณที่คนไทยตาง “หวงใย” บุคลากร
ดานหนาที่กําลังรับมือเช้ือโรคราย การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
(กฟผ.) ซ่ึงไดเรงระดมความชวยเหลือนกัรบชุดขาวอยางสุดกําลงัตลอดมา 
ครัง้น้ีจงึสงหมวกปองกนัเชือ้ PAPR (Powered Air Purifying Respirator) 
ทีผ่ลติโดยทมีชางจติอาสาของ กฟผ. เสริมกองกําลงัทัพหนาซึง่เปนบคุลากร
ทางการแพทยในโรงพยาบาลตาง ๆ  ทั่วประเทศ

ทําไมต้องมีหมวกป้องกันเชื้อ PAPR
อนัตรายจากเช้ือไวรสัโควดิ-19 ทีร่ายลอมรอบตวับุคลากรทางการแพทย

ที่กําลังปฏิบัติงานรักษาผูปวยอยูนั้น มีเพียงเกราะกําบังจากชุด PPE 
และหนากากเทานั้นที่จะปกปองใหรอดพนจากเชื้อราย แตจากกระแสขาว
ทีบ่คุลากรทางการแพทยเปนลมหมดสตใินชดุ PPE ขณะปฏบิตัหินาทีด่แูล
ผูปวยตอเน่ืองเปนเวลานาน เปนสถานการณทีน่าวิตกกงัวลอยูไมนอย กฟผ. 

จึงใชศักยภาพและความเชี่ยวชาญของทีมชางจิตอาสาคิดคนและผลิต
หมวกปองกนัเชือ้ PAPR เพ่ือเรงสงมอบใหโรงพยาบาลทัว่ประเทศ นีจ่งึเปน
จุดเริ่มตนของโครงการผลิตหมวกปองกันเชื้อ PAPR จากตนแบบ 40 ใบ 
สู 500 ใบในวันนี้ ที่ทําเพื่อเสริมเกราะปองกันเชื้อโควิด-19 และเพิ่มความ
สะดวกสบายใหกับบุคลากรทางการแพทยขณะปฏิบัติงาน 

หมวกปองกันเช้ือ PAPR ถูกออกแบบใหเปนหมวกความดนับวก ชวยให
อากาศภายในไหลเวียนไดดี ตัวหมวกมีนํ้าหนักเบา หนาจอกวาง ใชงาน
คลองตวั มลีมเยน็ดวยพดัลมมอเตอรซึง่ทํางานเสยีงเบาเปนพเิศษ ไมรบกวน
การสื่อสารระหวางทีมแพทย พรอมประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ที่ใชงาน
ตอเน่ืองสูงสุดไดถึง 8 ชัว่โมง ทาํใหมคีวามสะดวกและปลอดภัยในการดูแล
ผูปวย ซ่ึงทีมชางผูผลติจะตองประกอบชิน้สวนไปจนถึงบรรจลุงกลองแยกชิน้ 
ในหองปลอดเชื้อ (Clean Room) ควบคุมความสะอาดตลอดขั้นตอน
การผลติ เพ่ือใหมัน่ใจวา หมวกปองกันเช้ือ PAPR นี ้มคีวามสะอาด ปลอดภยั
ตอบุคลากรทางการแพทยอยางแทจริง
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นํ้าใจของคนไทยจากแพลตฟอร์ม 
“เทใจ.com” ร่วมผลิตหมวกป้องกันเช้ือ PAPR 
มอบให้บุคลากรทางการแพทย์

ความสาํเรจ็นีจ้ะเกดิข้ึนไมไดเลยหากไมม ี“ใจ” และ “เงนิทนุสนบัสนุน” 
ที่มาจากนํ้าใจของคนไทยรวมกับ กฟผ. ระดมทุนผานแพลตฟอรม 
“เทใจ.com” ซึ่งรวมดําเนินการกับมูลนิธิเข่ือนยันฮี จนไดเงินสมทบทุน
ครบทะลเุปา 1.1 ลานบาทในเวลาอนัรวดเรว็ ภายใตวกิฤตของตวัเลขผูปวย
ติดเชื้อโควิด-19 ที่สูงขึ้น ๆ  จนเกินหลักหมื่นในทุก ๆ  วัน 

ทมีชางจติอาสา กฟผ. จึงเรงผลติหมวกปองกนัเช้ือ PAPR อยางตอเน่ือง 

ภายในฐานการผลติและทดสอบคณุภาพหลกัท่ี กฟผ. สาํนกังานหนองจอก 
กรงุเทพมหานคร ซ่ึงเปนศูนยซอมบํารงุ ผลติ ทดสอบ และบรหิารอะไหล
โรงไฟฟาแบบครบวงจรเปนที่รูจักและมีช่ือเสียงในระดับสากล นอกจากนี้ 
ยังไดกระจายการผลิตไปยังเขตเข่ือนโรงไฟฟาตาง ๆ ทั้งเข่ือนภูมิพล 
เข่ือนศรนีครนิทร โรงไฟฟาภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ และโรงไฟฟาบางปะกง 
ภายใตการควบคุมมาตรฐานกลางเดียวกัน ซ่ึงเปนการดูแลจากทีมแพทย 
กฟผ. รวมถึง นพ.อนวชั เสริมสวรรค รองคณบดคีณะแพทยศาสตร สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง และผูเช่ียวชาญจาก
โรงพยาบาลรามาธิบดีที่ไดนาํไปทดลองใชงานจริงและไดใหขอเสนอแนะ 
เพ่ือให กฟผ. นาํไปปรบัปรุงและพฒันาจนมคีวามเหมาะสมตอการใชงาน 
กอนเริม่ดาํเนนิการผลิตอยางเต็มรูปแบบ จนสามารถสงมอบเกราะปองกันนี้
ใหแกทมีแพทยไดอยางตอเน่ืองจนครบถวน 500 ใบ ในเดือนกรกฎาคม 2564 
นอกจากนี ้ยงัไดสนบัสนุนการผลติหมวกปองกนัเช้ือ PAPR เพ่ิมอกี 500 ชดุ 
เพ่ือรองรบัใหแพทยไดใชงานอยางทัว่ถึงและมคีวามปลอดภยัสูโควดิ-19
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KINDNESS OF THAI PEOPLE 
ELOQUENTLY EXPRESSED 
THROUGH ‘TEJAI.COM’

This success would not have been possible without ‘Jai’ (heart) 
and monetary support from the Thai public that EGAT facilitated 
through the ‘Tejai.com’ platform.

As the daily infection case numbers soared into the tens of 
thousands, the website-based virtual campaign conducted in 
conjunction with the Yanhee Dam Foundation, mobilized 1.1 million 
baht in a remarkably short time.

The PAPR headgears are produced and tested at EGAT’s Nong 
Chok Ofce on the outskirts of Bangkok providing maintenance, 
production, testing, and spare parts for power plants in a 
comprehensive package for which it is internationally renowned.

The novel PPE equipment has also been produced at other EGAT 
sites, including Bhumibol Dam, Srinagarind Dam, Bang Pakong Power 
Plant, and power plants in the Northeast. In each case, the same 
standards and controls apply, as regulated by EGAT’s medical team 
of Dr. Anawat Sermsawan, Deputy Dean of the Faculty of Medicine, 
King Mongkut’s Institute of Technology, Ladkrabang Campus, and 
experts from Ramathibodi Hospital.

Before going into production, the design was extensively trialed 
in actual operations, and ne-tuned accordingly. 

The targeted production run of 500 sets was achieved by July 
2021. Moreover, an additional 500 sets of PAPR headgears supported 
by EGAT will be produced so that every medical staff can safely fight 
COVID-19.



สามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางตอเนื่องโดยไมรูสึกออนลา ขอบคุณ กฟผ. 
สําหรับหมวกปองกันเ ช้ือ  PAPR เพราะบุคลากรทางการแพทย
ตองชวยเหลือผูปวย ขณะเดียวกันพวกเราก็ตองการความชวยเหลือ
บางประการเพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการทํางานดวยเชนกัน” 
นพ.พรเทพ พงศทวิกร ผูอํานวยการโรงพยาบาลบานแพว ไดกลาวไว

ดาน พญ.นษิฐา เอือ้อารมีติร (หมอแนต) อายรุแพทยโรคระบบทางเดนิ
หายใจ เลาถึงประสบการณความยากลําบากในชุด PPE ดวยวา “ตัวชุด 
PPE ที่คอนขางใหญ ทําใหปฏิบัติหนาที่ไดยากลําบากและตองใชคูกับ
หนากาก N95 ทีย่ิง่ทําใหรอนและหายใจไมออก และหากตองสวมกลางแดด
เปนเวลานานจะทําใหเสียเหง่ือมาก เคยมีนองในทีมคนหนึ่งถึงกับหนามืด
เปนลมดังที่เคยปรากฏเปนขาว” อีกทั้งหมอแนตยังเปนอีกคนที่ทดลองใช
หมวกปองกันเชื้อ PAPR ไดเลาอยางถูกใจวา “การมีลมเปาคอนขางเย็น
ของหมวกปองกันเชื้อ PAPR ทาํใหหายใจงาย สามารถทํางานในอากาศ
รอนได อยางการสวมหนากากหรือ Face Shield ทาํงาน เม่ืออากาศรอน ๆ  
จะทาํใหเกิดฝา แตหมวกปองกนัเช้ือ PAPR ชวยแกปญหาตรงนีไ้ด ขอบคณุ 
กฟผ. ที่มอบอุปกรณนี้ใหพวกเราใชในการทํางาน ที่สําคัญคือยังเปน
กําลังใจใหรูสึกวามีคนคอยสนับสนุนพวกเราอยู” 

สําหรับ นพ.เกรียงไกร นามไธสง ผูอํานวยการโรงพยาบาลเมตตา
ประชารักษ (วัดไรขิง) เปนคุณหมออีกคนที่มั่นใจในความปลอดภัย
ของหมวกปองกนัเชือ้ PAPR และจะใชงานจรงิในการตรวจผูปวยโควดิ-19 
“หมวกปองกันเชื้อ PAPR ชวยปองกันการติดเชื้อโควิด-19 จากคนไขได 
อีกทั้งระยะสายตาคอนขางใกล ทําใหสะดวกตอการดูผานกลองในกรณีที่
ตองใชกลองผาตัดคนไข เชน การผาตัดตา ฯลฯ ตองขอบคุณ กฟผ. 
ที่เอื้อเฟอหมวกปองกันเช้ือ PAPR จากนวัตกรรมใหม ๆ เพื่อใหการดูแล
รักษาผูปวยเปนไปไดดีขึ้น” เชนเดียวกับคุณหมอผูชวยผูอํานวยการจาก
โรงพยาบาลเดียวกัน นพ.โกเมน คงสกุล “หมวกปองกันเช้ือ PAPR 
ของ กฟผ. มขีอดคีอืนํ้าหนักเบา ทําใหคลองตวัเวลาใชงาน สามารถส่ือสาร
กับทีมไดดีขึ้น ไมมีเสียงรบกวนจากพัดลม จึงตั้งใจวาจะนําไปใชงานใน

หองผาตัดผูปวยท่ีเปนโควิด-19 รวมถึงอาจใชในกรณีที่มีการระบาดหนัก
และจําเปนตอง Swab ในหมูคนจํานวนมาก”

นอกจากนี ้ในฟากฝงกรรมการผูจดัการ “เทใจ.com” น.ส. เอดา จริไพศาลกลุ 
และนายบญุสง พอคาทอง ประธานมูลนธิเิข่ือนยนัฮ ียงัไดกลาวช่ืนชมพนักงาน
จิตอาสาของ กฟผ. ในการใชศักยภาพ นาํนวัตกรรมและความรูในเชิง
ประดษิฐมาชวยแกปญหาของสังคมในชวงวิกฤตนี ้และขอขอบคุณพลงัคนไทย
ที่เล็งเห็นความสาํคัญที่จะสงผานความหวงใยและอํานวยความสะดวก
ในการทาํงานใหกับัทพัหนาบคุลากรทางการแพทยเพ่ือตอสูกบัโควิด-19 

ความชวยเหลือเล็ก ๆ นอย ๆ ผานหมวกปองกันเชื้อ PAPR 
จากนํ้าใจคนไทยรวมกับ กฟผ. เ พ่ือเปนเกราะคุมครองบุคลากร
ทางการแพทยจากเช้ือไวรัสโควิด-19 จะเปนความหวังและเปนอีกหน่ึง
จิ๊กซอวใหพวกเราฝาฟนวิกฤตครั้งนี้ เพื่อทําใหประเทศไทยกลับเขาสู
การใชชีวิตอยางปกติไดอีกครั้ง  

จากใจบุคลากรทางการแพทย์ 
มั่นใจ และใช้จริง ขอบคุณหมวกสู้โควิด-19 
จาก กฟผ. 

“การตอสูกบัโควดิ-19 ชดุปองกนัเปรียบเสมือนเส้ือเกราะในการออกรบ
ที่จําเปนตองมีใชอยางเพียงพอ แตปญหาท่ีพบคือ ชุด Coverall เปนชุด
ที่ใชแลวทิ้งจึงสิ้นเปลืองมาก อีกทั้งยังรอนอบอาวเมื่อสวมใสเปนเวลานาน 
ซึ่งปกติแพทยมีความจําเปนตองออกมาพักขางนอกหอง เมื่อกลับเขามา
ทํางานใหมจะตองเปล่ียนชุดทุกครั้ง แตการมีหมวกปองกันเช้ือ PAPR 
ทาํใหเราประหยดัชดุ Coverall ได และยงัดูแลผูปวยไดนานข้ึนถึง 8 ชัว่โมง 
อยางเตม็ที ่หมวกปองกนัเช้ือ PAPR จึงเปนอกีตวัชวยใหบคุลากรทางการแพทย
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GESTURE APPRECIATED
“In our battle against COVID-19, the PPE outt is our armor, so it 

needs to be adequate in every respect, including supply,” comments Dr. 
Pornthep Pongtawigorn, Director of Banphaeo Hospital. “The problem is 
that each coverall has to be disposed of after one use which is obviously 
very wasteful.

“The doctors and nurses need to come out of the wards for a recess 
now and then, and each time they have to change into a new PPE suit 
before returning to treat the patients.

“They’re also very hot to wear, especially when you have to keep 
them on for long stretches at a time.

“But these marvelous new PAPR headgears let us use our coveralls 
continuously throughout an eight-hour shift of caring for the patients, so 
it saves our supplies.

“Better yet, the PAPR headgears enable healthcare professionals to 
continue working without feeling more fatigued than they would do 
naturally.

“We have to say ‘thank you’ to EGAT for this highly useful protective 
invention. Just as we are helping patients, we also need a little help to 
carry out our duties safely and conveniently; and we appreciate it when 
it happens.” 

Dr. Nittha Oer-areemitr, or ‘Doctor Nat,’ a specialist in respiratory 
diseases, highlighted some of the drawbacks of wearing PPE.

“The PPE suits are quite large and awkward to work in,” she explains. 
“They must be used in conjunction with N95 masks which make them 
even hotter and quite suffocating.

“If you have to wear it in the sun for a long time, you’re denitely 
going to sweat a lot. A team member of mine once collapsed because of 
this. It was in the news.”

Dr. Nat related her own favorable experience of wearing the PAPR 
set. “The relatively cool airow inside the headgear makes it easy to 
breathe and you can work quite comfortably even under hot conditions.

“Wearing a mask or a face shield at work when the ambient 
temperature is high makes your spectacles and face shield fog up. But 
with the PAPR, that doesn’t happen. 

“So thank you EGAT for giving us this great equipment that allows 
us to do our job better.

“It’s also good for our morale to know that there are people concerned 
for us and doing something to support us.” 

Dr. Kriengkrai Namthaisong, Director of Mettapracharak Hospital 
(Wat Rai Khing), is another doctor who testied to the safety and 
practicality of the PAPR headgear, by having used it himself in treating 
patients.

“PAPR helps prevent COVID-19 spreading from patients to medical 
personnel. The aperture for the eyes to see out of the PAPR headgear 
is necessarily narrow, so it is more convenient for the ne work of surgery 
to use a camera to view the procedures.”

“I sincerely appreciate to EGAT for this priceless innovation that 
enhances patient care.”

Dr. Komen Kongsakul, Assistant Director at Mettapracharak Hospital, 
pointed out that the PAPR’s advantages include being lightweight, exible, 
and quiet so communication between the team isn’t impeded.

“I’m denitely going to use it in the operating theater when doing 
surgery on the most severe cases of COVID-19, and also when doing 
PCR swab tests for the virus on lots of people.”

Tejai.com Managing Director, Ada Jirapaisankul and Yanhee Dam 
Foundation Chairman, Boonsong Porkatong praised the EGAT volunteers 
for exploiting their powers of invention, knowledge, and expertise, to 
address social problems thrown into sharp relief by the crisis.

They thanked the Thai public for doing something about their concerns 
and helping to facilitate front-line medical personnel in the ght against 
the virus.

“The PAPR headgears coming from kind-hearted Thai people and 
EGAT,” they told us, “gives us all hope that we can overcome this crisis 
and return the quality of Thai life to its former glory.” 



สามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางตอเนื่องโดยไมรูสึกออนลา ขอบคุณ กฟผ. 
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ที่ใชแลวทิ้งจึงสิ้นเปลืองมาก อีกทั้งยังรอนอบอาวเมื่อสวมใสเปนเวลานาน 
ซึ่งปกติแพทยมีความจําเปนตองออกมาพักขางนอกหอง เมื่อกลับเขามา
ทํางานใหมจะตองเปล่ียนชุดทุกครั้ง แตการมีหมวกปองกันเช้ือ PAPR 
ทาํใหเราประหยดัชดุ Coverall ได และยงัดูแลผูปวยไดนานข้ึนถึง 8 ชัว่โมง 
อยางเตม็ที ่หมวกปองกันเช้ือ PAPR จึงเปนอกีตวัชวยใหบคุลากรทางการแพทย
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GESTURE APPRECIATED
“In our battle against COVID-19, the PPE outt is our armor, so it 

needs to be adequate in every respect, including supply,” comments Dr. 
Pornthep Pongtawigorn, Director of Banphaeo Hospital. “The problem is 
that each coverall has to be disposed of after one use which is obviously 
very wasteful.

“The doctors and nurses need to come out of the wards for a recess 
now and then, and each time they have to change into a new PPE suit 
before returning to treat the patients.

“They’re also very hot to wear, especially when you have to keep 
them on for long stretches at a time.

“But these marvelous new PAPR headgears let us use our coveralls 
continuously throughout an eight-hour shift of caring for the patients, so 
it saves our supplies.

“Better yet, the PAPR headgears enable healthcare professionals to 
continue working without feeling more fatigued than they would do 
naturally.

“We have to say ‘thank you’ to EGAT for this highly useful protective 
invention. Just as we are helping patients, we also need a little help to 
carry out our duties safely and conveniently; and we appreciate it when 
it happens.” 

Dr. Nittha Oer-areemitr, or ‘Doctor Nat,’ a specialist in respiratory 
diseases, highlighted some of the drawbacks of wearing PPE.

“The PPE suits are quite large and awkward to work in,” she explains. 
“They must be used in conjunction with N95 masks which make them 
even hotter and quite suffocating.

“If you have to wear it in the sun for a long time, you’re denitely 
going to sweat a lot. A team member of mine once collapsed because of 
this. It was in the news.”

Dr. Nat related her own favorable experience of wearing the PAPR 
set. “The relatively cool airow inside the headgear makes it easy to 
breathe and you can work quite comfortably even under hot conditions.

“Wearing a mask or a face shield at work when the ambient 
temperature is high makes your spectacles and face shield fog up. But 
with the PAPR, that doesn’t happen. 

“So thank you EGAT for giving us this great equipment that allows 
us to do our job better.

“It’s also good for our morale to know that there are people concerned 
for us and doing something to support us.” 

Dr. Kriengkrai Namthaisong, Director of Mettapracharak Hospital 
(Wat Rai Khing), is another doctor who testied to the safety and 
practicality of the PAPR headgear, by having used it himself in treating 
patients.

“PAPR helps prevent COVID-19 spreading from patients to medical 
personnel. The aperture for the eyes to see out of the PAPR headgear 
is necessarily narrow, so it is more convenient for the ne work of surgery 
to use a camera to view the procedures.”

“I sincerely appreciate to EGAT for this priceless innovation that 
enhances patient care.”

Dr. Komen Kongsakul, Assistant Director at Mettapracharak Hospital, 
pointed out that the PAPR’s advantages include being lightweight, exible, 
and quiet so communication between the team isn’t impeded.

“I’m denitely going to use it in the operating theater when doing 
surgery on the most severe cases of COVID-19, and also when doing 
PCR swab tests for the virus on lots of people.”

Tejai.com Managing Director, Ada Jirapaisankul and Yanhee Dam 
Foundation Chairman, Boonsong Porkatong praised the EGAT volunteers 
for exploiting their powers of invention, knowledge, and expertise, to 
address social problems thrown into sharp relief by the crisis.

They thanked the Thai public for doing something about their concerns 
and helping to facilitate front-line medical personnel in the ght against 
the virus.

“The PAPR headgears coming from kind-hearted Thai people and 
EGAT,” they told us, “gives us all hope that we can overcome this crisis 
and return the quality of Thai life to its former glory.” 
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Early in March 2021, the Electricity Generating Authority of 
Thailand (EGAT) in alliance with the Ministry of Energy, 
Faculty of Engineering at Chulalongkorn University, Pollution 
Control Department, and Geo-Informatics and Space 
Technology Development Agency (GISTDA), declared the 
formation of the ‘Breathe Our Future’ campaign to promote 
energy, air quality, and environment management by making 
every sector aware of and seriously focused on contributing 
to making a difference.

BREATH OF 
THE FUTURE:
JOINING FORCES TO CREATE 
GOOD AIR QUALITY

CARE &  SHARE

จากการท่ี กฟผ. ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตร ประกอบด้วย กระทรวงพลังงาน 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรมควบคุมมลพิษ 
และสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 
หรือ GISTDA ได้ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการจัดการพลังงาน คุณภาพ
อากาศ และส่ิงแวดล้อม “Breathe our Future รวมพลังเพ่ือลมหายใจ
แห่งอนาคต” เม่ือต้นเดือนมีนาคม 2564 ท่ีผ่านมา นับเป็นสัญญาณท่ีบ่งบอกว่า
การส่งเสริมให้เกิดคุณภาพอากาศท่ีดีเป็นเร่ืองท่ีทุกภาคส่วนจะต้องตระหนัก
และให้ความสําคัญอย่างจริงจัง

เร่ือง  ศิริลักษณ์ สุวรรณเกตุ        Siriluck Suwanakate

รวมพลังสร้าง

คุณภาพอากาศดี 
เพ่ือลมหายใจแห่งอนาคต

EGAT’s care for air quality and the environment is evident in 
various ways, including its eco-friendly power generation technology, 
promotion of efcient consumption of electricity through the ‘Energy-
Saving Label No. 5’ scheme, its Green Classroom Project, and 
restoring the environment through reforestation.

The work with network partners to achieve concrete results 
under the concept of ‘EGAT Air TIME’ has, in particular, zeroed in 
on promoting good air quality.

One of the tools employed for this purpose is the adoption of 
situational information and air quality forecasting technology that 
the public can access through an online application. 

EGAT MAGAZINE
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ตลอดระยะเวลาที่ผานมาจวบจนปจจุบัน การไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย (กฟผ.) ไดชวยดูแลคุณภาพอากาศและสิ่งแวดลอม
ดวยเทคโนโลยกีารผลติไฟฟาทีเ่ปนมติรตอสิง่แวดลอม รวมถงึสงเสริมใหมี
การใชไฟฟาอยางมปีระสิทธภิาพ ผานโครงการฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 
และโครงการหองเรียนสีเขียว การดูแลส่ิงแวดลอมผานโครงการปลูกปา 
และมีการตอยอดการดําเนินงานรวมกับภาคีเครือขายใหเปนรูปธรรม
มากข้ึนภายใตแนวคดิ EGAT Air TIME เพ่ือสงเสริมใหเกดิคณุภาพอากาศทีด่ี 
ซึง่หนึง่ในนัน้คอื การพฒันาแอปพลเิคชันขอมลูสถานการณและคาดการณ
คุณภาพอากาศเพื่อใหบริการแกประชาชนนั่นเอง

รวมศักยภาพ 4 หน่วยงาน พัฒนานวัตกรรม
หนุนอากาศสะอาดที่ยั่งยืน

คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กรมควบคุมมลพิษ 
GISTDA และ กฟผ. มองแนวทางการแกปญหาคุณภาพอากาศรวมกัน 
และเห็นศักยภาพที่แตละหนวยงานมีอยูนั้นจะสามารถสรางการ
เปล่ียนแปลงใหกับคุณภาพชีวิตและสังคมได จึงคิดบูรณาการฐานขอมูล
คุณภาพอากาศของประเทศ เพ่ือพัฒนาใหเกิดเปนแอปพลิเคชันในการ
รายงานขอมูลคาคณุภาพอากาศและฝุนละอองทีส่ามารถแสดงผลไดแบบ 
Real Time และขอมูลเฉลี่ยยอนหลัง 24 ชั่วโมง อีกทั้งยังมีแผนดําเนินการ
พัฒนาขอมูลคาดการณคุณภาพอากาศลวงหนารวมกัน เพ่ือใหสังคม
ไดรับรู และตระหนัก เก่ียวกับคุณภาพอากาศ รวมถึงบริหารจัดการ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากฝุนละออง

คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดมีการนําเซนเซอร
ที่พัฒนาขึ้นภายใตโครงการ “Sensor for All” มาติดตั้งในภาคพื้นใหได
อยางนอย 500 จุดทั่วประเทศ ใหเกิดเปนเครือขายการตรวจวัดคุณภาพ
อากาศและปริมาณฝุนละออง

กรมควบคุมมลพิษ ใชขอมูลคาคณุภาพอากาศจากเซนเซอรคณุภาพสูง
ในพื้นที่เครือขายสถานีตรวจวัดคาฝุนละอองและคุณภาพอากาศ ที่ติดตั้ง
ครอบคลุมอยูทั่วประเทศและใหบริการขอมูลเฉลี่ยยอนหลัง 24 ชั่วโมง

กฟผ. ใชขอมูลจากระบบเฝาระวงัคณุภาพอากาศในพ้ืนทีร่อบโรงไฟฟา 
และระบบการคาดการณขอมูลลมในพ้ืนทีร่อบโรงไฟฟา ตลอดจนรวมตดิต้ัง
เซนเซอรตรวจวัดคุณภาพอากาศอีกจํานวน 228 จุดใน 76 จังหวัด 

โดยมุงติดตั้งในบริเวณพื้นที่โรงไฟฟาหรือโรงงานขนาดใหญ สี่แยกไฟแดง
หรือเขตถนนที่มีการจราจรหนาแนน และสถานที่ทองเที่ยวประจําจังหวัด 
โดย กฟผ. จะรวมสนับสนุนงบประมาณคาเครื่องเซนเซอรพรอมคา Sim 
Card และคาบํารงุรกัษาเซนเซอรตลอดระยะเวลา 3 ปแรก รวมถึงสนับสนุน
การตดิต้ังเซนเซอรตามจดุเปาหมายดงักลาว ซึง่หากเปนบริเวณทีเ่ปนแหลง
ชุมชนก็จะเพิ่มการติดตั้งจอแสดงผลขอมูลคุณภาพอากาศ (Display 
Billboard) เพ่ือเปนอีกหน่ึงชองทางในการใหขอมูลประชาชนเพิ่มเติม
จากการติดตามผานทางแอปพลิเคชัน Sensor for All ดวย

GISTDA มดีาวเทียมสํารวจโลกทีต่ดิตัง้เซนเซอร ตรวจวดัจากระยะไกล 
สามารถแสดงขอมูลอุณหภูมิและปริมาณฝุนละอองในชั้นบรรยากาศ 
จุดความรอน การเผาไหม และไฟปา ในพื้นที่ครอบคลุมทั่วประเทศ

ทั้งน้ี หากยิ่งมีเซนเซอรจํานวนมากและกระจายการติดต้ังในที่ตาง ๆ 
ก็จะยิ่งมีประสิทธิภาพ เพราะจะทําใหไดคาเฉลี่ยคุณภาพอากาศใน
พื้นที่หน่ึง ๆ ที่แสดงผลไดใกลเคียงกับสภาพความเปนจริงมากที่สุด 



JULY - SEPTEMBER 2021 43

LEVERAGING THE 
POTENTIAL OF FOUR 
AGENCIES

The Facu l ty  o f  Eng ineer ing  a t 
Chulalongkorn University, the Pollution 
Control Department, GISTDA, and EGAT, 
share a common goal to tackle air quality 
problems together. They see that by 
combining their respective resources, they 
have the potential to make meaningful 
differences to quality of life.

The collaboration began by integrating 
Thailand’s air quality database into a single 
application that reports real-time air quality 
and dust data along with the averages for 
the past 24 hours.

There are also plans to develop air quality 
forecasting so people can know what to 
expect and dust impacts can be managed.

The Facu l ty  o f  Eng ineer ing a t 
Chulalongkorn University has deployed 

sensors, developed under its ‘Sensor for All’ 
scheme, to at least 500 sites across the 
country, thereby establishing a nationwide air 
quality and dust content monitoring network. 

The Pollution Control Department takes 
air quality data from high-quality sensors 
installed at monitoring stations nationwide 
and provides past 24-hour average gures 
as well.

EGAT takes data from its air quality 
surveillance and wind forecasting systems 
positioned around its power plants. It has 
also set up air quality sensors at 228 
locations across 76 of Thailand’s provinces. 
The sensors are mostly installed in areas 
where power plants and large factories are 
situated, as well as at intersections with 
trafc lights, high-trafc roads, and provincial 
tourism spots.

EGAT is bearing the cost of the sensors, 
SIM card fee, and maintenance expenses 
during the rst three years, as well as initial 
installation of the sensors.

Display billboards are to be installed in 
public places to communicate air quality 
information complementary to the ‘Sensor 
for All’ app.

GISTDA’s Earth observation satellites 
equipped with remote sensors can display 
temperature and dust content in the 
atmosphere, as well as heat points, burnings 
and forest res, throughout the country.

The wider the area, the more sensors are 
installed, making for more accuracy in the 
system’s readings. Ultimately, the air quality 
data for any given space will be as close to 
actual conditions as it is possible to get. 

These key databases of air quality and 
dust particle levels will be available to all 
through both the ‘Sensor for All’ app and the 
website.

The application can be downloaded 
through the App Store and Play Store or by 
visiting https://sensorforall.eng.chula.ac.th.

The channels will raise public awareness 
of air quality, leading to behavioural changes 
in daily life. They will help build participation 
in sustainability campaigns that target 
prevention and reduction of air pollution. 
They will also provide a clearer picture of 
what needs to be done at national policy level 
to alleviate the PM2.5 scourge.
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BETTER AIR QUALITY 
FOR A HEALTHIER 
LIFESTYLE

The ‘Sensor for All’ app displays values 
in each locality for PM2.5 and PM10, wind 
direction and speed, temperature, and 
humidity. Figures for other areas can be shown 
for comparison.

Sensor for All’s air quality values are 
sourced from Chulalongkorn University’s 
Faculty of Engineering, the Pollution Control 
Department, and EGAT. 

To make the app even more user-friendly, 
a feature providing automatic notications to 
users will also be added. When a user enters 
an area where air quality is above the level 
prescribed for safety, the app will immediately 

alert them. It will also suggest how to protect 
oneself, such as by wearing a dust mask and 
avoiding outdoor activities in the area. On the 
other hand, the app can also recommend spots 
with good air quality that users may care to 
visit. The app will be piloted at EGAT dams and 
learning centers. Later, it will be expanded to 
cover other tourist attractions by collaborating 
with  Tourism Authority of Thailand (TAT).

Plans are also afoot to collate data from 
a network of agencies into a predictive model 
that will forecast dust concentrations and 
indicate where densities will be highest. 

Managed on a national scale, it will alert 
people to impending issues so they can 
prepare themselves or avoid the areas where 
dust levels aren’t safe. 

At least, that’s the goal. First, the predictive 
model has to be tested over a reasonable period 

of time. Only when we are sure that the 
predictions are as accurate, precise, and error-
free as possible will ‘Sensor for All’ be fully 
rolled out to the public. 

Nevertheless, the air quality values 
provided by the Pollution Control Department 
are based on an average of 24 hours and are 
already used as reference points in academia. 

As for the air quality readings indicated in 
the integrated data available on the website 
and ‘Sensor for All’ app, they are offered in 
both 24-hour average and real time formats 
that people can instantly understand and 
process.

Meanwhile, EGAT continues to look for 
ways to innovate tools that enhance the 
environment and keep the air clean, so all 
Thai people can enjoy a better quality of 
life. 

CARE &  SHARE
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โดยฐานขอมูลสําคัญเหลานี้ จะถูกรวบรวมและสงมาแสดงผลคาคุณภาพ
อากาศและฝุนละอองบนเว็บไซตและแอปพลิเคชันในชื่อวา Sensor for All 
โดยสามารถดาวนโหลดผาน App Store และ Play Store และผานทาง
เว็บไซต https://sensorforall.eng.chula.ac.th/ ซึง่จะเปนเครือ่งมอืทีช่วย
สรางความตระหนักรูสถานการณคุณภาพอากาศ นําไปสูการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมในการดําเนินชีวิตประจําวัน สรางการมีสวนรวมในกิจกรรม
รณรงคเชิงปองกันและลดปญหามลภาวะทางอากาศอยางยัง่ยนื ตลอดจน
ช วย ให เ ห็ นภาพรวมที่ ชั ด เ จน ข้ึน ในการวางแผนแก ไ ขปญหา
ฝุน PM2.5 ในระดับนโยบายของประเทศ

สรา้งคณุภาพอากาศทีด่ ีตอบโจทยก์ารใชช้วีติ
ยุคใหม่ ด้วย Sensor for All

Sensor for All เปนแอปพลิเคชันที่สามารถแสดงผลไดทั้งคาฝุน 
PM2.5 PM10 ทิศทางและความเร็วลม ความชื้น และอุณหภูมิ วาในแตละ
พื้นที่ของประเทศไทยเปนอยางไร ทั้งยังสามารถแสดงผลเปรียบเทียบ

ในแตละพื้นที่ โดยปจจุบันคาคุณภาพอากาศที่แสดงผลบน Sensor for All 
เปนขอมูลที่ไดจากสามหนวยงานดวยกัน คือ คณะวิศวกรรมศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กรมควบคุมมลพิษ และ กฟผ.

เพ่ือใหฟงกชันของแอปพลิเคชันตอบสนองการใชงานของประชาชน
มากยิ่งข้ึน ในระยะตอไปแอปพลิเคชันจะสามารถทําการแจงเตือนโดย
อัตโนมัติใหแกผูใชงานไดดวย ซึ่งหากผูใชงานกําลังอยูในพ้ืนที่ที่มีคา
คณุภาพอากาศเกินมาตรฐานกจ็ะทําการแจงเตือนทนัท ีพรอมใหคําแนะนํา
ในการปฏบิตัติวั เชน ตองสวมใสหนากากกนัฝุน พืน้ทีน่ีไ้มเหมาะแกการทํา
กิจกรรมกลางแจง เปนตน นอกจากนี้ ยังสามารถแนะนําสถานที่ทองเที่ยว
ทีม่คีณุภาพอากาศดีได โดยจะเริม่นํารองในพ้ืนทีเ่ขือ่นและศนูยการเรยีนรู
ของ กฟผ. และในอนาคตอาจมีความรวมมือกับการทองเที่ยวแหง
ประเทศไทย (ททท.) ที่จะขยายขอบเขตสถานที่ทองเที่ยวใหครอบคลุม
ทั่วประเทศมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ จะมีการนําขอมูลของหนวยงานภาคี มาพัฒนาเปนโมเดล
เชิงพยากรณเพ่ือใชคาดการณการเคลือ่นตวัของฝุน ซึง่จะทําใหทราบไดวา
จุดความหนาแนนของฝุนจะไปรวมตัวกันอยูในพื้นที่ใด สงผลใหสามารถ
บรหิารจัดการในภาพรวมของประเทศได และประชาชนก็สามารถวางแผน
และเตรียมตัวไดวาควรหลีกเล่ียงพ้ืนที่ใดท่ีจะมีปริมาณฝุนหนาแนน 
อยางไรก็ตามโมเดลเชิงพยากรณนี้จะตองทําการทดสอบการใชงาน
ในระยะเวลาหนึ่งดวย เพ่ือใหการคาดการณเปนไปอยางแมนยําและ
เกดิขอผิดพลาดนอยที่สุดกอนนําขอมูลขึ้นใหบริการแกประชาชน

ทั้ง น้ี คาคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษ เปนคาเฉล่ีย 
24 ชั่วโมง สามารถใชเปนขอมูลอางอิงไดในเชิงวิชาการ แตคาคุณภาพ
อากาศทีว่ดัไดจากการบูรณาการขอมูลรวมกนับนเวบ็ไซตและแอปพลเิคชนั 

Sensor for All จะมีการแสดงผลทั้งคาเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และคา Real Time 
ซึง่จะเปนตวัชวยเฝาระวงัเตอืนภยัทีจ่ะตอบโจทยการใชชวีติของประชาชน
มากยิ่งขึ้น

กฟผ. จะเปนสวนหน่ึงของการพัฒนานวัตกรรมเพื่อรวมกันสราง
ส่ิงแวดลอมท่ีดีและอากาศท่ีบริสุทธ์ิ เพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดีกวาของ

คนไทย 

กฟผ. จะเป็นส่วนหน่ึงของการพัฒนานวัตกรรม
เพ่ือร่วมกันสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีและอากาศ
ท่ีบริสุทธ์ิ เพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดีกว่าของคนไทย

Meanwhile, EGAT continues to look for ways to innovate 
tools that enhance the environment and keep the air clean, 
so all Thai people can enjoy a world-class quality of life. 
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HEALTH TIPS

Colorectal cancer is an impending danger for Thai people. It 
is one of the top cancer types in the country, the third most 
common among Thai men and the fourth among Thai women, 
and is most common in people aged over 50 years. There are 
around 34 new patients each day, or 12,467 patients a year, 
comprising 6,874 males and 5,593 females. The mortality 
rate is no small number and most are aware of the cancer 
only when symptoms are present in the later stages, making 
treatment difficult and the likelihood of death greater. An 
average of 14 people a day, or 5,068 people a year, die from 
various forms of cancer in Thailand. But when a patient 
diagnosed with colon cancer receives treatment early, the 
survival rate is high, at 90 percent. Early diagnosis is therefore 

มะเร็งลําไส้ใหญ่และไส้ตรง ภัยร้ายท่ีกําลังมาแรงสําหรับ
คนไทย เป็นมะเร็งท่ีพบได้ในอันดับต้น ๆ ของประเทศ 
โดยพบมากเป็นอันดับท่ี 3 ในชายไทย และอันดับท่ี 4 ใน
หญิงไทย และพบได้บ่อยในคนท่ีอายุ 50 ปีข้ึนไป มีผู้ป่วย
รายใหม่สูงถึงวันละ 34 คน หรือคิดเป็นปีละ 12,467 คน 
แบ่งเป็นเพศชาย 6,874 คน และเพศหญิง 5,593 คน 
ส่วนทางด้านผู้ป่วยเสียชีวิตน้ันก็ไม่น้อย ส่วนใหญ่จะรู้
เม่ือมีอาการแล้วซ่ึงมักเป็นระยะหลัง ๆ ทําให้การรักษา
ลําบากและโอกาสการเสียชีวิตสูง เฉลี่ยถึงวันละ 14 คน 
หรือคิดเป็นปีละ 5,068 คนเลยทเีดียว แต่หากผูป่้วยทีต่รวจ
เจอมะเร็งลําไส้ใหญ่และได้รับการรักษาในระยะแรก ๆ 
จะมีอัตราการรอดชีวิตสูงถึง 90 เปอร์เซ็นต์ ดังน้ันการ
ตรวจคัดกรองมะเร็งลําไส้ใหญ่จึงมีความสําคัญมาก

ท่ีมา ฝ่ายแพทย์และอนามัย กฟผ.
 EGAT Medical and Health Division

มะเร็งลําไส้ใหญ่
และไส้ตรง 

รู้ไว้รักษาได้ 

COLORECTAL 
CANCER 
IS PREVENTABLE AND 
CURABLE 

ปจจัยเส่ียงสําคัญท่ีกระตุนการเกิดมะเร็งลําไสใหญและไสตรงมากข้ึน 
ไดแก การรับประทานอาหารประเภทเนื้อสัตวแปรรูปและเน้ือแดงท่ีมี
ไขมันสูง มีภาวะอวน น้ําหนักเกิน ขาดการออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ 
สูบบุหร่ี ด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล อีกท้ังเปนโรคเบาหวานประเภทท่ี 2 และมี
ประวัติครอบครัวหรือตนเองเปนต่ิงเน้ือในลําไสหรือโรคมะเร็งลําไสใหญ รวมถึง
มีประวัติเปนโรคลําไสใหญอักเสบ: Inammatory Bowel Disease (IBD)

ในระยะแรกสวนใหญไมมีอาการ ดวยเหตุนี้จึงไดเวลามาพูดเนนกัน
เร่ืองสัญญาณอาการอันตรายท่ีพบบอยของโรค หากสังเกตพบอาการเหลาน้ี 
ควรปรึกษาแพทยเพื่อรับการวินิจฉัยและคําแนะนําตอไป 
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HEALTH TIPS

Colorectal cancer is an impending danger for Thai people. It 
is one of the top cancer types in the country, the third most 
common among Thai men and the fourth among Thai women, 
and is most common in people aged over 50 years. There are 
around 34 new patients each day, or 12,467 patients a year, 
comprising 6,874 males and 5,593 females. The mortality 
rate is no small number and most are aware of the cancer 
only when symptoms are present in the later stages, making 
treatment difficult and the likelihood of death greater. An 
average of 14 people a day, or 5,068 people a year, die from 
various forms of cancer in Thailand. But when a patient 
diagnosed with colon cancer receives treatment early, the 
survival rate is high, at 90 percent. Early diagnosis is therefore 

มะเร็งลําไส้ใหญ่และไส้ตรง ภัยร้ายท่ีกําลังมาแรงสําหรับ
คนไทย เป็นมะเร็งท่ีพบได้ในอันดับต้น ๆ ของประเทศ 
โดยพบมากเป็นอันดับท่ี 3 ในชายไทย และอันดับท่ี 4 ใน
หญิงไทย และพบได้บ่อยในคนท่ีอายุ 50 ปีข้ึนไป มีผู้ป่วย
รายใหม่สูงถึงวันละ 34 คน หรือคิดเป็นปีละ 12,467 คน 
แบ่งเป็นเพศชาย 6,874 คน และเพศหญิง 5,593 คน 
ส่วนทางด้านผู้ป่วยเสียชีวิตน้ันก็ไม่น้อย ส่วนใหญ่จะรู้
เม่ือมีอาการแล้วซ่ึงมักเป็นระยะหลัง ๆ ทําให้การรักษา
ลําบากและโอกาสการเสียชีวิตสูง เฉลี่ยถึงวันละ 14 คน 
หรือคิดเป็นปีละ 5,068 คนเลยทเีดียว แต่หากผูป่้วยทีต่รวจ
เจอมะเร็งลําไส้ใหญ่และได้รับการรักษาในระยะแรก ๆ 
จะมีอัตราการรอดชีวิตสูงถึง 90 เปอร์เซ็นต์ ดังน้ันการ
ตรวจคัดกรองมะเร็งลําไส้ใหญ่จึงมีความสําคัญมาก

ท่ีมา ฝ่ายแพทย์และอนามัย กฟผ.
 EGAT Medical and Health Division

มะเร็งลําไส้ใหญ่
และไส้ตรง 

รู้ไว้รักษาได้ 

COLORECTAL 
CANCER 
IS PREVENTABLE AND 
CURABLE 

ปจจัยเส่ียงสําคัญท่ีกระตุนการเกิดมะเร็งลําไสใหญและไสตรงมากข้ึน 
ไดแก การรับประทานอาหารประเภทเนื้อสัตวแปรรูปและเน้ือแดงท่ีมี
ไขมันสูง มีภาวะอวน น้ําหนักเกิน ขาดการออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ 
สูบบุหร่ี ด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล อีกท้ังเปนโรคเบาหวานประเภทท่ี 2 และมี
ประวัติครอบครัวหรือตนเองเปนต่ิงเน้ือในลําไสหรือโรคมะเร็งลําไสใหญ รวมถึง
มีประวัติเปนโรคลําไสใหญอักเสบ: Inammatory Bowel Disease (IBD)

ในระยะแรกสวนใหญไมมีอาการ ดวยเหตุนี้จึงไดเวลามาพูดเนนกัน
เร่ืองสัญญาณอาการอันตรายท่ีพบบอยของโรค หากสังเกตพบอาการเหลาน้ี 
ควรปรึกษาแพทยเพื่อรับการวินิจฉัยและคําแนะนําตอไป 
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The main risk factors for stimulating colorectal cancer are processed 
and red meat rich diets, obesity, being overweight, lack of regular exercise, 
smoking, high alcohol consumption, having Type 2 diabetes, and personal or 
family history of colon polyps or colon cancer including inammatory bowel 
disease.

As in the early stages most cases do not show symptoms, it is 
important to focus on the common signs of danger.

If you notice any of the following signs, please consult a doctor for 
further diagnosis and advice.

Sign No.1: Intermittent abdominal pain alternating with pain 
relief according to the normal rhythm of intestinal peristalsis 
contractions.

Sign No.2: Constipation alternating with diarrhea. In addition 
to abdominal pain, continuous abnormal defecation, and constipation 
for several days, alternating with liquid defecation, with the 
appearance of mucus in the feces.

Sign No.3: This is a related symptom to bloody mucus. In 
addition to having mucus in the feces, there is blood in the mucus 
and the feces.

This is due to colon and rectal cancer tumors having a lumpy 
appearance. The area around the lump is usually fractured, causing 
periodic bleeding from the wound.

Sign No.4: The trunk of the feces gets smaller indicating 
gradual narrowing of the colon.

Note that the third and fourth signs are recognized by observing 
the characteristic of the feces. Hence, before ushing the toilet, 
always check the appearance of your feces.

Sign No.5: A special symptom of anal cancer is feeling pain, 
always wanting to go to the toilet only to nd out that nothing comes 
out. The symptom is associated with not releasing fully, caused by 
a tumor in the anus which makes the body feel like it has feces in 
the rectum. This causes pain, wanting to excrete, feeling tired easily, 
and unexplained weight loss. 

These signs of danger would indicate that you may already have 
cancer. However, we can reduce the risk by avoiding eating red and 
processed meats and foods high in fat, eating more fruits, vegetables, 
and wholegrain foods, exercising regularly, and monitoring for 
symptoms of abnormal excretion.

It is important to undergo a fecal occult blood check once a 
year. This is the easiest and fastest way of detecting abnormalities 
in good time.

People over 50 years of age and those risk-prone should consult 
a doctor for a colonoscopy every 5-10 years. That way you can detect 
colon or rectal cancer promptly before it escalates to a dangerous 
phase.

Although colorectal cancer is one of the most common diseases 
in Thailand, it is preventable and by no means incurable. With this 
knowledge, change your behavior, and stay safe.

สัญญาณที่ 1 ปวดทองเปนพัก ๆ ลักษณะการปวดเปนแบบมีชวงปวด
สลับกับชวงหายปวด ตามจังหวะการบีบตัวของลําไสที่บีบตัวตามปกติ

สัญญาณท่ี 2 มีอาการทองผูกสลับทองเสีย นอกจากอาการปวดทอง
อยางที่วามาแลว การขับถายอุจจาระที่ผิดปกติไปจากเดิม คือมีอาการ
ทองผูกตอเนื่องกันหลายวัน สลับดวยการถายอุจจาระเหลวลักษณะมีมูก
ปนมากับอุจจาระ 

สัญญาณท่ี 3 ที่เกี่ยวเนื่องกันคือ อุจจาระเปนมูกปนเลือด คือนอกจาก
จะมีมูกปนในอุจจาระแลว มักมีเลือดปนมากับมูกและอุจจาระดวย 
เน่ืองมาจากตัวเน้ืองอกมะเร็งลําไสใหญและทวารหนักน้ัน นอกจากมี
ลกัษณะเปนกอนแลว มกัมแีผลแตกบรเิวณกอนรวมดวย ทําใหมเีลือดออก
มาจากแผลนั้นเปนระยะ 

สัญญาณที่ 4 ขนาดของลําอุจจาระเล็กลง ในชวงท่ีอุจจาระไมเปน
มูกเหลว หากสังเกตขนาดของลําอุจจาระจะพบวา ขนาดเล็กลงโดยลําดับ
จากการที่รูของลําไสใหญแคบลง 

สัญญาณที่ 3 และ 4 นั้นรูไดจากการสังเกตลักษณะอุจจาระ ดังนั้น
กอนจะกดชักโครก ควรหมั่นสังเกตลักษณะอุจจาระของตัวเองทุกครั้ง 

สัญญาณท่ี 5 อาการพเิศษของเฉพาะมะเรง็ทวารหนกัน่ันคอื อาการรูสกึ
ปวดถายอยากเขาหองนํ้าอยูตลอดเวลา แตถายแลวไมคอยมีอะไรออกมา 
มีอาการเหมือนถายไมสุด เน่ืองมาจากการมีกอนเนื้องอกในทวารหนัก 
ทําใหรางกายมคีวามรูสกึเหมอืนมอีจุจาระในทวารหนกั จงึเกดิอาการปวด
อยากถายและรูสึกออนเพลีย เหน่ือยงาย รวมถึงน้ําหนักตัวลดลง
โดยไมทราบสาเหตุ สิ่งเหลานี้ลวนเปนสัญญาณอันตราย ที่บงบอก
วาคุณอาจเขาขายเปนโรครายนี้เขาใหแลว

อยางไรก็ตาม เราก็สามารถลดโอกาสการเกิดโรคได โดยหลีกเล่ียง
การรับประทานอาหารเน้ือแดงและเน้ือสัตวแปรรูป อาหารท่ีมีไขมันสูง 
ควรรับประทานผักผลไมและอาหารประเภทธัญพืชเต็มเมล็ด ออกกําลังกาย
สม่ําเสมอ และสังเกตอาการขับถายท่ีผิดปกติของตนเองอยูเสมอ ท่ีสําคัญ
ควรตรวจคัดกรองหาเม็ดเลือดแดงแฝงในอุจจาระท่ีไมสามารถเห็นดวย
ตาเปลา (Fecal Occult Blood) ปละ 1 คร้ัง วิธีน้ีเปนวิธีท่ีงายและรวดเร็วท่ีสุด 
แตสําหรับผูท่ีมีอายุมากกวา 50 ป รวมกับมีปจจัยเส่ียงควรปรึกษาแพทย
เพ่ือสองกลองลําไสใหญทุก 5-10 ป ก็จะชวยปองกันการเกิดมะเร็งลําไสใหญ
และไสตรงไดอยางทันทวงที กอนท่ีจะลุกลามไปในระยะอันตราย 

มะเร็งลําไสใหญและไสตรง แมจะเปนโรคที่พบไดในอันดับตน ๆ 
ของประเทศ แตก็ไมไดหมายความวาเปนโรคที่รักษาและปองกันไมได 
รูอยางนี้แลวก็อยานิ่งดูดาย ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสียใหม รับรอง
หางไกลเจามะเร็งรายอยางแนนอน
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The main risk factors for stimulating colorectal cancer are processed 
and red meat rich diets, obesity, being overweight, lack of regular exercise, 
smoking, high alcohol consumption, having Type 2 diabetes, and personal or 
family history of colon polyps or colon cancer including inammatory bowel 
disease.

As in the early stages most cases do not show symptoms, it is 
important to focus on the common signs of danger.

If you notice any of the following signs, please consult a doctor for 
further diagnosis and advice.

Sign No.1: Intermittent abdominal pain alternating with pain 
relief according to the normal rhythm of intestinal peristalsis 
contractions.

Sign No.2: Constipation alternating with diarrhea. In addition 
to abdominal pain, continuous abnormal defecation, and constipation 
for several days, alternating with liquid defecation, with the 
appearance of mucus in the feces.

Sign No.3: This is a related symptom to bloody mucus. In 
addition to having mucus in the feces, there is blood in the mucus 
and the feces.

This is due to colon and rectal cancer tumors having a lumpy 
appearance. The area around the lump is usually fractured, causing 
periodic bleeding from the wound.

Sign No.4: The trunk of the feces gets smaller indicating 
gradual narrowing of the colon.

Note that the third and fourth signs are recognized by observing 
the characteristic of the feces. Hence, before ushing the toilet, 
always check the appearance of your feces.

Sign No.5: A special symptom of anal cancer is feeling pain, 
always wanting to go to the toilet only to nd out that nothing comes 
out. The symptom is associated with not releasing fully, caused by 
a tumor in the anus which makes the body feel like it has feces in 
the rectum. This causes pain, wanting to excrete, feeling tired easily, 
and unexplained weight loss. 

These signs of danger would indicate that you may already have 
cancer. However, we can reduce the risk by avoiding eating red and 
processed meats and foods high in fat, eating more fruits, vegetables, 
and wholegrain foods, exercising regularly, and monitoring for 
symptoms of abnormal excretion.

It is important to undergo a fecal occult blood check once a 
year. This is the easiest and fastest way of detecting abnormalities 
in good time.

People over 50 years of age and those risk-prone should consult 
a doctor for a colonoscopy every 5-10 years. That way you can detect 
colon or rectal cancer promptly before it escalates to a dangerous 
phase.

Although colorectal cancer is one of the most common diseases 
in Thailand, it is preventable and by no means incurable. With this 
knowledge, change your behavior, and stay safe.

สัญญาณที่ 1 ปวดทองเปนพัก ๆ ลักษณะการปวดเปนแบบมีชวงปวด
สลับกับชวงหายปวด ตามจังหวะการบีบตัวของลําไสที่บีบตัวตามปกติ

สัญญาณท่ี 2 มีอาการทองผูกสลับทองเสีย นอกจากอาการปวดทอง
อยางที่วามาแลว การขับถายอุจจาระที่ผิดปกติไปจากเดิม คือมีอาการ
ทองผูกตอเนื่องกันหลายวัน สลับดวยการถายอุจจาระเหลวลักษณะมีมูก
ปนมากับอุจจาระ 

สัญญาณท่ี 3 ที่เกี่ยวเนื่องกันคือ อุจจาระเปนมูกปนเลือด คือนอกจาก
จะมีมูกปนในอุจจาระแลว มักมีเลือดปนมากับมูกและอุจจาระดวย 
เน่ืองมาจากตัวเนื้องอกมะเร็งลําไสใหญและทวารหนักน้ัน นอกจากมี
ลกัษณะเปนกอนแลว มกัมีแผลแตกบรเิวณกอนรวมดวย ทําใหมเีลือดออก
มาจากแผลนั้นเปนระยะ 

สัญญาณที่ 4 ขนาดของลําอุจจาระเล็กลง ในชวงท่ีอุจจาระไมเปน
มูกเหลว หากสังเกตขนาดของลําอุจจาระจะพบวา ขนาดเล็กลงโดยลําดับ
จากการที่รูของลําไสใหญแคบลง 

สัญญาณที่ 3 และ 4 นั้นรูไดจากการสังเกตลักษณะอุจจาระ ดังนั้น
กอนจะกดชักโครก ควรหมั่นสังเกตลักษณะอุจจาระของตัวเองทุกครั้ง 

สัญญาณท่ี 5 อาการพเิศษของเฉพาะมะเรง็ทวารหนกันัน่คอื อาการรูสกึ
ปวดถายอยากเขาหองนํ้าอยูตลอดเวลา แตถายแลวไมคอยมีอะไรออกมา 
มีอาการเหมือนถายไมสุด เนื่องมาจากการมีกอนเนื้องอกในทวารหนัก 
ทําใหรางกายมคีวามรูสกึเหมอืนมอีจุจาระในทวารหนกั จงึเกดิอาการปวด
อยากถายและรูสึกออนเพลีย เหน่ือยงาย รวมถึงนํ้าหนักตัวลดลง
โดยไมทราบสาเหตุ สิ่งเหลานี้ลวนเปนสัญญาณอันตราย ที่บงบอก
วาคุณอาจเขาขายเปนโรครายนี้เขาใหแลว

อยางไรก็ตาม เราก็สามารถลดโอกาสการเกิดโรคได โดยหลีกเล่ียง
การรับประทานอาหารเน้ือแดงและเน้ือสัตวแปรรูป อาหารท่ีมีไขมันสูง 
ควรรับประทานผักผลไมและอาหารประเภทธัญพืชเต็มเมล็ด ออกกําลังกาย
สม่ําเสมอ และสังเกตอาการขับถายท่ีผิดปกติของตนเองอยูเสมอ ท่ีสําคัญ
ควรตรวจคัดกรองหาเม็ดเลือดแดงแฝงในอุจจาระท่ีไมสามารถเห็นดวย
ตาเปลา (Fecal Occult Blood) ปละ 1 คร้ัง วิธีน้ีเปนวิธีท่ีงายและรวดเร็วท่ีสุด 
แตสําหรับผูท่ีมีอายุมากกวา 50 ป รวมกับมีปจจัยเส่ียงควรปรึกษาแพทย
เพ่ือสองกลองลําไสใหญทุก 5-10 ป ก็จะชวยปองกันการเกิดมะเร็งลําไสใหญ
และไสตรงไดอยางทันทวงที กอนท่ีจะลุกลามไปในระยะอันตราย 

มะเร็งลําไสใหญและไสตรง แมจะเปนโรคที่พบไดในอันดับตน ๆ 
ของประเทศ แตก็ไมไดหมายความวาเปนโรคที่รักษาและปองกันไมได 
รูอยางน้ีแลวก็อยานิ่งดูดาย ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสียใหม รับรอง
หางไกลเจามะเร็งรายอยางแนนอน
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จดลิสต์ไว้ก่อน! สถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายเมื่อไหร่ค่อยตามไปอร่อยกันให้พุงกาง
กับ 8 ร้านอาหารมาตรฐาน SHA ที่ตั้งอยู่ใน 8 เขื่อนสวย จากเหนือจรดใต้

ตามไปกิน 8 ร้านอาหาร 
มาตรฐาน SHA จาก 8 เขื่อนทั่วไทย 

Below is a list of unpretentious eateries in beautiful dam 
settings from north to south you can enjoy once the 
COVID-19 crisis is over.

EIGHT EGAT 
DAM-SIDE 
RESTAURANTS  
CERTIFIED FOR SAFETY, HYGIENE, 
AND HEALTH WORTH CHECKING OUT

มาเท่ียวเข่ือนท้ังทีจะไมลองล้ิมชิมรสอาหารจานเด็ดจากรานอาหารประจํา
เข่ือนแตละแหงไดไง? โดยเฉพาะเมนูท่ีปรุงดวยปลาสด  ๆ จากในเข่ือน 
รวมถึงผักสดและวัตถุดิบอ่ืน ๆ ท่ีมาจากทองถ่ิน แลวยังมีผลิตภัณฑชุมชน
รอบเข่ือนใหอุดหนุนกันอยางจุใจ แตสิ่งสําคัญที่นักทองเท่ียวมั่นใจ
หายหวงไดเลยคือ รานอาหารในเขื่อนทั้ง 8 แหงเหลานี้ของ กฟผ. ไดรับ
การรับรองมาตรฐาน “SHA” Amazing Thailand Safety & Health 
Administration (SHA) ซึ่งเปนมาตรฐานความปลอดภัยดานสุขอนามัย
เพื่อนักทองเที่ยว เรียบรอยแลว 

ร้านอาหารเรือนธารา 
เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี

นอกจากเปนแหลงทองเท่ียวท่ีสวยงามของกาญจนบรุแีลว ภายในเขือ่น
ยังมีจุดเช็คอินสวย ๆ อยาง นาิกาแดด สวนเวลารําลึก หรือแมแตจุดชมวิว
บริเวณสันเข่ือนท่ีใครข้ึนไปเห็นก็ตองวาว! ใกล ๆ กันเปนท่ีต้ังของรานอาหาร 
เรือนธาราที่มีบรรยากาศรมรื่น มีสวนสวยใหเดินเลนถายรูป แลวยังมอง
เห็นวิวแมนํ้าแควใหญทอดยาวสุดสายตา 

แนนอนวาเมนูซิกเนเจอรของเรือนธาราที่สายกินไมควรพลาดคือ เมนู
ปลาแมน้ําท้ังหลายท่ีนํามาตมยําทําแกง มีท้ังปลาแรด ปลาคัง ปลาเน้ือออน 
จานเดนติดดาวตองยกใหปลาแรดพุงแตกรสจัดจานมาพรอมสมุนไพร
นานาชนิด ตามดวยตมยําและแกงปาปลาคัง ปลาคังลวกจ้ิมกับน้ําจ้ิมแซบ ๆ 
ปลาเนื้อออนทอดกระเทียม ไกรวนเค็ม ไกผัดเผ็ด หนอไมดอง แลวยังมี
นํ้าพริกลงเรือ นํ้าพริกปลายางที่ตองสั่งกลับบาน รวมถึงไอศกรีมโฮมเมด
คุณสายชลที่ตองบอกวา อรอยทุกรสจริง ๆ นอกจากนี้ ยังมีของดีชุมชน
รอบเข่ือนที่นาซื้ออยางหนอไมดอง ขม้ินขาวดอง กลวยตากพลังงาน  
แสงอาทิตย...ใครไปแลวไมไดชิม ไมไดชอป ถือวายังไปไมถึงนะเออ 
สอบถามโทร. 034-574-248, 034-574-001-2 ตอ 2500

Don’t miss the delicious dishes served by the restaurants in the 
areas of the Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT)’s 
dams when you pay a visit there.

Dishes made from fresh sh caught in the dams’ neighborhoods 
along with locally-grown vegetables and ingredients are known for 
being particularly good. There are also local products made by 
communities around the dam sites for you to take home.

Most importantly, tourists can be condent that all eight EGAT 
restaurants are certied to SHA standard according to the Amazing 
Thailand Safety & Health Administration (SHA) sanitation guidelines project.

RUEN TARA RESTAURANT 
Srinagarind Dam, Kanchanaburi Province

Besides being a major tourist attraction of Kanchanaburi, inside 
the dam area are beautiful spots to stop by, including a sundial and 
memorial garden. A viewpoint around the dam’s ridge is a real stunner.

Nearby, in a shady atmosphere, is Ruen Tara Restaurant and 
there is a beautiful garden to walk around in and take photos with 
a view of the Khwae Yai River stretching as far as the eye can see.

Naturally, Ruen Tara’s signature dishes that foodies should not 
miss are those prepared from river sh species, including Giant 
Gourami, Asian Red-Tail Catsh, and Whisker Sheatsh, prepared 
in various cooking styles, from tom yum to curry.

The star dish is the spicy Giant Gourami with Herbs, followed 
by Asian Red-Tail Catsh in Spicy Tom Yum Soup, Wild Curry, and 
Poached Fish with Spicy Dipping Sauce.

Also appetizing are Fried Whisker Sheatsh with Garlic, Fried 
Salted Chicken, Spicy Stir-Fried Chicken, Pickled Bamboo Shoots, 
Nam Prik Long Rua Chili Dipping, and Grilled Fish with Chili Paste 
which is available to take home. 

For dessert, there is Khun Saichon homemade ice cream which 
comes in different avors, all tasty.

There are also good community products worth buying, including 
pickled bamboo shoots, pickled white turmeric, and sun-dried banana. 
Don’t go home without some!

For inquiries, please call 034-574-248, 034-574-001-2 ext. 2500.

ร้านอาหารเรือนนํ้าพรม 
เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

เขื่อนจุฬาภรณสรางขึ้นเพื่อกั้นลํานํ้าพรมบนเทือกเขาขุนพาย ที่นี่จึงมี
ทิวทัศนงดงามจนไดรับฉายา “สวิตเซอรแลนด เมืองไทย” อากาศสดชื่น
เย็นสบายตลอดป โดยเฉพาะบรรยากาศหนาหนาวย่ิงสวยเปนพิเศษ ท้ังยัง
รายลอมดวยผืนปาที่มีความอุดมสมบูรณสูง เราจึงอาจไดพบนกเงือก
บนยอดไม ลิง-ชะนีจอมซน ตลอดจนชางปาระหวางทาง 

ภายในเข่ือนมีบริการ ลองเรือชมอางเก็บน้ํา และรานอาหารเรือนน้ําพรม
ที่สามารถมองเห็นวิวผืนนํ้ากวางใหญของเขื่อนไดเต็ม ๆ เพราะตั้งอยู
บนสันเขื่อน และหามพลาดเมนูขึ้นชื่ออยางปลานิลราดพริก ไกทอดเกลือ 
และไขเยีย่วมากะเพรากรอบ ทีร่สชาตถิกูปาก ราคาถกูใจ หรอืจะสัง่อาหาร
จานเดียวก็มีใหเลือกหลายเมนู กินงายอ่ิมไวแลวไปเท่ียวเข่ือนกันตอไดเลย 
สอบถามโทร. 043-220-229, 085-419-4464
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จดลิสต์ไว้ก่อน! สถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายเมื่อไหร่ค่อยตามไปอร่อยกันให้พุงกาง
กับ 8 ร้านอาหารมาตรฐาน SHA ที่ตั้งอยู่ใน 8 เขื่อนสวย จากเหนือจรดใต้

ตามไปกิน 8 ร้านอาหาร 
มาตรฐาน SHA จาก 8 เขื่อนทั่วไทย 

Below is a list of unpretentious eateries in beautiful dam 
settings from north to south you can enjoy once the 
COVID-19 crisis is over.

EIGHT EGAT 
DAM-SIDE 
RESTAURANTS  
CERTIFIED FOR SAFETY, HYGIENE, 
AND HEALTH WORTH CHECKING OUT

มาเท่ียวเข่ือนท้ังทีจะไมลองล้ิมชิมรสอาหารจานเด็ดจากรานอาหารประจํา
เข่ือนแตละแหงไดไง? โดยเฉพาะเมนูท่ีปรุงดวยปลาสด  ๆ จากในเข่ือน 
รวมถึงผักสดและวัตถุดิบอ่ืน ๆ ท่ีมาจากทองถ่ิน แลวยังมีผลิตภัณฑชุมชน
รอบเข่ือนใหอุดหนุนกันอยางจุใจ แตสิ่งสําคัญที่นักทองเท่ียวมั่นใจ
หายหวงไดเลยคือ รานอาหารในเขื่อนทั้ง 8 แหงเหลานี้ของ กฟผ. ไดรับ
การรับรองมาตรฐาน “SHA” Amazing Thailand Safety & Health 
Administration (SHA) ซึ่งเปนมาตรฐานความปลอดภัยดานสุขอนามัย
เพื่อนักทองเที่ยว เรียบรอยแลว 

ร้านอาหารเรือนธารา 
เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี

นอกจากเปนแหลงทองเทีย่วทีส่วยงามของกาญจนบรุแีลว ภายในเขือ่น
ยังมีจุดเช็คอินสวย ๆ อยาง นาิกาแดด สวนเวลารําลึก หรือแมแตจุดชมวิว
บริเวณสันเข่ือนท่ีใครข้ึนไปเห็นก็ตองวาว! ใกล ๆ กันเปนท่ีต้ังของรานอาหาร 
เรือนธาราที่มีบรรยากาศรมรื่น มีสวนสวยใหเดินเลนถายรูป แลวยังมอง
เห็นวิวแมนํ้าแควใหญทอดยาวสุดสายตา 

แนนอนวาเมนูซิกเนเจอรของเรือนธาราที่สายกินไมควรพลาดคือ เมนู
ปลาแมน้ําท้ังหลายท่ีนํามาตมยําทําแกง มีท้ังปลาแรด ปลาคัง ปลาเน้ือออน 
จานเดนติดดาวตองยกใหปลาแรดพุงแตกรสจัดจานมาพรอมสมุนไพร
นานาชนิด ตามดวยตมยําและแกงปาปลาคัง ปลาคังลวกจ้ิมกับน้ําจ้ิมแซบ ๆ 
ปลาเนื้อออนทอดกระเทียม ไกรวนเค็ม ไกผัดเผ็ด หนอไมดอง แลวยังมี
นํ้าพริกลงเรือ นํ้าพริกปลายางที่ตองส่ังกลับบาน รวมถึงไอศกรีมโฮมเมด
คุณสายชลที่ตองบอกวา อรอยทุกรสจริง ๆ นอกจากนี้ ยังมีของดีชุมชน
รอบเข่ือนที่นาซ้ืออยางหนอไมดอง ขมิ้นขาวดอง กลวยตากพลังงาน  
แสงอาทิตย...ใครไปแลวไมไดชิม ไมไดชอป ถือวายังไปไมถึงนะเออ 
สอบถามโทร. 034-574-248, 034-574-001-2 ตอ 2500

Don’t miss the delicious dishes served by the restaurants in the 
areas of the Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT)’s 
dams when you pay a visit there.

Dishes made from fresh sh caught in the dams’ neighborhoods 
along with locally-grown vegetables and ingredients are known for 
being particularly good. There are also local products made by 
communities around the dam sites for you to take home.

Most importantly, tourists can be condent that all eight EGAT 
restaurants are certied to SHA standard according to the Amazing 
Thailand Safety & Health Administration (SHA) sanitation guidelines project.

RUEN TARA RESTAURANT 
Srinagarind Dam, Kanchanaburi Province

Besides being a major tourist attraction of Kanchanaburi, inside 
the dam area are beautiful spots to stop by, including a sundial and 
memorial garden. A viewpoint around the dam’s ridge is a real stunner.

Nearby, in a shady atmosphere, is Ruen Tara Restaurant and 
there is a beautiful garden to walk around in and take photos with 
a view of the Khwae Yai River stretching as far as the eye can see.

Naturally, Ruen Tara’s signature dishes that foodies should not 
miss are those prepared from river sh species, including Giant 
Gourami, Asian Red-Tail Catsh, and Whisker Sheatsh, prepared 
in various cooking styles, from tom yum to curry.

The star dish is the spicy Giant Gourami with Herbs, followed 
by Asian Red-Tail Catsh in Spicy Tom Yum Soup, Wild Curry, and 
Poached Fish with Spicy Dipping Sauce.

Also appetizing are Fried Whisker Sheatsh with Garlic, Fried 
Salted Chicken, Spicy Stir-Fried Chicken, Pickled Bamboo Shoots, 
Nam Prik Long Rua Chili Dipping, and Grilled Fish with Chili Paste 
which is available to take home. 

For dessert, there is Khun Saichon homemade ice cream which 
comes in different avors, all tasty.

There are also good community products worth buying, including 
pickled bamboo shoots, pickled white turmeric, and sun-dried banana. 
Don’t go home without some!

For inquiries, please call 034-574-248, 034-574-001-2 ext. 2500.

ร้านอาหารเรือนนํ้าพรม 
เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

เขื่อนจุฬาภรณสรางขึ้นเพื่อกั้นลํานํ้าพรมบนเทือกเขาขุนพาย ที่นี่จึงมี
ทิวทัศนงดงามจนไดรับฉายา “สวิตเซอรแลนด เมืองไทย” อากาศสดชื่น
เย็นสบายตลอดป โดยเฉพาะบรรยากาศหนาหนาวย่ิงสวยเปนพิเศษ ท้ังยัง
รายลอมดวยผืนปาที่มีความอุดมสมบูรณสูง เราจึงอาจไดพบนกเงือก
บนยอดไม ลิง-ชะนีจอมซน ตลอดจนชางปาระหวางทาง 

ภายในเข่ือนมีบริการ ลองเรือชมอางเก็บน้ํา และรานอาหารเรือนน้ําพรม
ที่สามารถมองเห็นวิวผืนนํ้ากวางใหญของเขื่อนไดเต็ม ๆ เพราะตั้งอยู
บนสันเขื่อน และหามพลาดเมนูขึ้นชื่ออยางปลานิลราดพริก ไกทอดเกลือ 
และไขเยีย่วมากะเพรากรอบ ทีร่สชาตถิกูปาก ราคาถกูใจ หรอืจะสัง่อาหาร
จานเดียวก็มีใหเลือกหลายเมนู กินงายอ่ิมไวแลวไปเท่ียวเข่ือนกันตอไดเลย 
สอบถามโทร. 043-220-229, 085-419-4464
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RUEN NAM PHROM RESTAURANT 
Chulabhorn Dam, Chaiyaphum Province

Chulabhorn Dam was built to block the Phrom River on the Khun 
Phai Mountain Range.

With its breath-taking scenery and fresh and cool weather all 
year round, this area is justly nicknamed the ‘Switzerland of Thailand.’

The atmosphere is particularly nice in winter, with rich forest 
surroundings, hornbills resting high in trees, mischievous monkeys 
and gibbons leaping about, and wild elephants roaming around.

Tourist attractions within the dam area include boat cruises 
around the reservoir and Ruan Nam Phrom Restaurant, located right 
on the dam ridge, which presents a panoramic view of the vast 
reservoir.

Don’t miss famous dishes such as Fried Tilapia with Chili, Fried 
Chicken with Salt, Fried Preserved Egg with Crispy Basil, and a wide 
variety of single dishes.

For inquiries, call 043-220-229, 085-419-4464.

RABIANG NAN RESTAURANT 
Sirikit Dam, Uttaradit Province

This restaurant on the banks of the Nan River, surrounded by 
mountains and big trees, is a great place to sit and admire the view. 

Dinner on the waterfront terrace has an especially pleasant 
atmosphere due to the proximity to the dam’s landmark, the Queen 
Sirikit Chaloem Phrakiat Bridge, a suspension bridge dramatically 
spanning the Nan River. Go for a stroll and take photos while enjoying 
the natural surroundings.

Among recommended dishes at Rabiang Nan Restaurant are 
Tilapia by Nan that comes in two Thai-Western styles, namely Crispy 
Larb with Spicy Mango Mayonnaise and Thai River Sprat Spicy Salad. 
Both can be enjoyed as an appetizer followed by Stir-Fried Hot and 
Spicy Sheatsh or as a main course with steamed rice.

Finish off with a cup of coffee next door at Khun Saichon 
Coffeehouse.

Make a point of buying some of the products offered by the 
communities around the dam such as cashew nuts, seasoned Thai 
River Sprat, dried Thai River Sprat, curry paste, and larb Chili paste.

Call 089-961-6573.

ร้านอาหารระเบียงน่าน 
เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 

จดัเปนรานอาหารทีว่วิดีด๊เีพราะตัง้อยูรมิแมนํ้านาน โอบลอมดวยภูเขา
และตนไมนอยใหญ โดยเฉพาะม้ือเย็นท่ีโซนระเบียงริมน้ํา บรรยากาศดีสุด ๆ 
แลวยั งอยู ใกลห น่ึงในแลนดมารคสําคัญของเขื่ อนอยางสะพาน
เฉลิมพระเกียรติบรมราชินีนาถ ซ่ึงเปนสะพานแขวนท่ีทอดขามแมน้ํานาน 
ไปเดินเลนถายรูปพรอมชมวิวธรรมชาติรอบ ๆ  ไดสบาย ๆ  

อิ่มตาอิ่มใจไปกับวิวสวย ๆ  แลวตองทองอิ่มดวยกับเมนูแนะนําประจํา
รานระเบียงนานอยางปลาทับทิมริมนาน ที่มาพรอมนํ้าราดสองสไตล
ไทย-ฝรั่งคือ มายองเนสและนํ้ายํามะมวงแซบ ๆ ลาบกรอบ และยํา
ปลาซิวแกว จะกินเลนก็เพลิน กินกับขาวก็เด็ด ตามดวยผัดฉาปลากด
รสเผ็ดรอนถึงเครื่อง ใครอยากตบทายดวยกาแฟสักแกวก็แวะเขาราน
กาแฟคณุสายชลทีอ่ยูตดิกัน นอกจากนีอ้ยาลมือดุหนุนผลติภณัฑจากชุมชน
รอบเข่ือน เชน เม็ดมะมวงหิมพานต ปลาซิวทรงเคร่ือง ปลาซิวตากแหง 
นํ้าพริกแกง นํ้าพริกลาบก็มีจําหนายที่นี่ โทร. 089-961-6573

ร้านอาหารเรือนเขาแหลม 
เขื่อนวชิราลงกรณ จังหวัดกาญจนบุรี 

ขึ้นชื่อวาเปนเข่ือนสวยติดอันดับตน ๆ ของเมืองไทยที่มาเที่ยวกันได
ตลอดทั้งป มีจุดเช็คอินกับกิจกรรมสนุก ๆ ใหทํามากมาย ทั้งปนจักรยาน
ชมวิวบนสันเขื่อน แชะภาพกับทุงดอกไม สนุกสนานที่ลานสไลเดอร 
ชมพรรณไมในสวนเฉลิมพระเกียรติฯ และสวนรวมฤทัย เดินเลนถายรูป
บนเขาแหลมสกายวอลก ฯลฯ

 สําหรับใครท่ีชอบกินปลา ชอบอาหารรสจัดถึงเคร่ืองแกงตองมารานน้ี
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RUEAN KHAO LAEM RESTAURANT 
Vajiralongkorn Dam, Kanchanaburi Province

Renowned as one of the most beautiful dams in Thailand, 
Vajiralongkorn Dam offers lots of fun-lled recreation possibilities and 
can be visited year-round.

Activities include cycling along the dam ridge, taking pictures with a 
eld of owers, having fun on the slide, viewing plants at Chalerm Prakiat 
and Suan Ruam Ruethai gardens, and strolling along Khao Laem Skywalk.

Ruean Khao Laem Restaurant is a great place to visit for those 
who like to eat sh and spicy food. Guaranteed to please the palate 
are Tom Yum Asian Red-Tail Catsh, Chu Chee Sheatsh, Kaeng Pa 
Clown Knife Fish, Phad Cha Asian Red-Tail Catsh, Spicy Stir-Fried 
Wild Boar Pork, and Chicken Curry with Pickled Bamboo Shoots. Not 
to mention Giant Gourami Deep-Fried with Garlic and Tilapia Steamed 
with Lime, Chili and Spice. 

The deliciousness and quality of these dishes are well beyond the 
very reasonable prices. Just the freshness of the sh is a winner.

If you want to sit back and chillax, Khun Saichon Coffeehouse is 
nearby. Ban Hin Laem community products such as Fa Sai tea, wild 
curry paste, and Karen Larb curry ingredients are on sale near the 
dam. Call 034-598-030.

RUEN DOME NOI RESTAURANT
Sirindhorn Dam, Ubon Ratchathani Province

While visiting the dam, stop by to recharge your batteries with a 
variety of delicious dishes at Ruen Dome Noi and enjoy the cool 
atmosphere beside the reservoir.

The restaurant is great at making dishes with Asian Red-Tail Catsh 
and Whisker Sheatsh, be it dipping in a hot pot, or simply boiled and 
then dipped in spicy sauce. These are the best ways to appreciate the 
freshness and sweetness of the sh.

There is also Fried Fish with Celery, Chu Chee Whisker Sheatsh, 
Tom Yum Asian Red-Tail Catsh, Asian Red-Tail Catsh Porridge, Spicy 
Vietnamese Pork Sausage (Moo Yor) salad, Spicy Naem (fermented 
minced pork) salad, and Isaan sausages. The province’s famous food 
specialties are also served here. You can contact them by telephone 
on 089-280-3197.

After indulging in the sumptuous food, move on to Sirindhorn Dam’s 
sites of interest. You can’t miss the new oating solar power farm 
installed over 450 rai on the surface of the dam’s reservoir. Billed as 
the world’s largest facility of its kind, it is part of the hydro-oating 
solar hybrid scheme that combines power generation from the solar 
farm with the hydropower plant at Sirindhorn Dam. This is a skywalk 
which gives you a vivid view of this cutting-edge innovation.

RUEAN PHAN KHAM RESTAURANT
Ubol Ratana Dam, Khon Kaen Province

Because it sits beside the reservoir, Ruean Phan Kham Restaurant 
offers one of the best spots to get a spectacular view of Ubol Ratana 
Dam.

The dam is the site of the rst multipurpose hydropower plant in 
Thailand’s north-eastern region. Besides meeting agriculture, shery, 
and public water needs, it is a popular recreational attraction among 
Khon Kaen locals and teems with visitors from further aeld on 
weekends and holidays.

The positioning of the restaurant makes it suitable for enjoying 
delicious dishes in the relaxing breeze. Signature menus include Crispy 
Whisker Sheatsh with Garlic, Steamed Goby with Mellow Soy Sauce, 
Tom Yum Goby, Pad Thai Noodles with Fresh Shrimp, and Spicy Isaan 
Papaya Salad.

Khun Saichon coffeehouse is on-hand for a cuppa or other 
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ร้านอาหารเรือนโดมน้อย
เขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

แวะมาเติมพลังระหวางเท่ียวเข่ือนกับหลากหลายเมนูอรอยของเรือน
โดมนอย ทามกลางบรรยากาศเย็นสบาย ริมอางเก็บน้ํา ขอแนะนําเมนูข้ึนช่ือ
ที่ปรุงจากปลาคังและปลาเนื้อออน ไมวาจะเปนปลาจุมหมอไฟและ
ปลาลวกจ้ิม ทีใ่ครไดลองก็ตองตดิใจเพราะไดความสดรสหวานของเน้ือปลา
เต็มปากเต็มคํา แลวยังมีปลาคังผัดขึ้นฉาย ฉูฉี่ปลาเนื้อออน ตมยําปลาคัง 
ขาวตมปลาคัง หรือแมแตยําหมูยอ ยําแหนม ไสกรอกอีสาน ของเด็ดดัง
ประจําอุบลฯ ก็มีเสิรฟนะ โทร. 089-280-3197

อิ่มแลวคอยไปเยี่ยมชมจุดตาง  ๆ  ในเขื่อนสิรินธรกันตอ ที่สําคัญตอง
ไมพลาดเช็คอินแลนดมารกใหมคือ โรงไฟฟาโซลาเซลลลอยนํ้าไฮบริด
ที่ติดตั้งแผงโซลาเซลลบนผืนนํ้าพื้นที่กวา 450 ไร สามารถผลิตไฟฟาได
ทั้งจากพลังงานแสงอาทิตยและพลังน้ําจากเขื่อน นับเปนนวัตกรรม
โซลารเซลลไฮบริดท่ีใหญที่สุดในโลก โดยมีทางเดินลอยฟา เพ่ือชม

นวัตกรรมสุดลํ้านี้กันเต็มตาดวย 

ร้านอาหารเรือนพานคํา
เขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

เพราะเปนรานอาหารริมอางเก็บน้ํา จึงเปนหนึ่งในจุดชมวิวงาม  ๆ 
ของเข่ือนอุบลรัตน ที่นี่เปนเข่ือนอเนกประสงคที่ใชผลิตไฟฟาพลังงานน้ํา
แหงแรกในภาคอีสาน แลวยังใชประโยชนดานการเกษตร การประมง 
อุปโภค-บริโภค รวมถึงเปนแหลงทองเที่ยวพักผอนหยอนใจยอดฮิต
ของชาวขอนแกน โดยเฉพาะวันหยุดจะคึกคักเปนพิเศษ

บรรยากาศของรานอาหารเหมาะกบัการมานัง่รับลมธรรมชาต ิแลวอิม่
ชุดใหญไปกับเมนูซิกเนเจอรแสนอรอย เชน ปลาเนื้อออนทอดกระเทียม
กรอบ ๆ หอม ๆ ปลาบูนึ่งซีอิ๊วรสกลมกลอมหรือเอามาตมยําก็แซบหลาย 
ตอดวยผัดไทกุงสดกับสมตําอีสานแซบนัว แลวยังมีรานกาแฟคุณสายชล
ใหนั่งลั้นลากินกาแฟกับขนมอรอย ๆ  โทร. 043-446-231

ร้านกาแฟคุณสายชล 
เขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แวะมาเมื่อไหรไดฟลกูดแนนอนกับรานกาแฟเล็ก ๆ ริมเข่ือน
รัชชประภาท่ีกลายเปนแลนดมารคตองหามพลาดเม่ือมาเที่ยวเข่ือน 
นั่นเพราะบรรยากาศดี วิวเด็ด ให 10 10 10 ไปเลย โดยรานตั้งอยูบริเวณ
จดุชมวิวศาลาประภาภริมย ยิง่ชวงปลายฝนจรดหนาวจะไดเห็นทะเลหมอก
คลอเคลียผิวนํ้าสีมรกต กอนเปดทางใหแสงแดดสองกระทบผิวนํ้า 
และทะเลภูเขาในชวงบาย...ถายรูปสวยสุด ๆ  

นอกจากเมนูกาแฟรอน-เย็นท่ีรสชาติไมเหมือนใครเพราะนําเมล็ดกาแฟ
จากชาวบานมาเปนวัตถุดิบ ท่ีน่ียังมีเคร่ืองด่ืมซิกเนเจอรซ่ึงทํามาจากผลไม
ทองถ่ินใหล้ิมลองดวย คือ มะมวงเบาปนพริกเกลือ น้ํามะมวงเบาแชอ่ิมโซดา 
ตลอดจนมีเคร่ืองด่ืมเย็น ๆ  ตามซีซ่ัน พรอมดวยขนมหวานเบา ๆ  เอาไวกิน
คูกันเพลิน ๆ  รานเปดบริการ 07.00-18.00 น. ทุกวัน โทร. 077-310-780

FOLLOW  ME

รู้จักมาตรฐาน SHA 
ปลดล็อกดาวน์เมื่อไหร่ค่อยออกมาเที่ยว มาเอ็นจอยอีตติ้งกัน 
ถึงเวลานั้นอยากให้มองหาสัญลักษณ์ SHA หรือ Amazing 
Thailand Safety & Health Administrat ion หรือช่ือ
ในภาษาไทยว่า “โครงการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย
มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย” ซ่ึงกระทรวงการท่องเท่ียว
และกีฬาจัดทําขึ้นร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขเพื่อให้ เป็น
สัญลักษณ์ที่รับรองว่าสถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม ร้านอาหาร 
หรือสถานประกอบการที่มีสัญลักษณ์นี้ ได้มีการจัดการดูแล
คุณภาพตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย เช่น หากเป็น
ร้านอาหารต้องมีการเช็ดโต๊ะ-เก้าอี้ด้วยนํ้ายาทําความสะอาด
ทุกครั้งที่ลูกค้ากินเสร็จ มีการทําความสะอาดจุดที่จับบ่อย ๆ 
รวมถึงพนักงานและผู้รับบริการต้องตรวจวัดอุณหภูมิทุกครั้งที่
เข้าออก มีการสวมใส่หน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่าง และมีสบู่ 
เจลแอลกอฮอล์ไว้บริการ 

พูดง่าย ๆ ว่านักท่องเที่ยวสามารถมั่นใจและสบายใจได้ว่า
สถานที่ที่มีสัญลักษณ์นี้ทั้งสะดวก สะอาด และปลอดภัยจาก
โควิด-19 ซึ่งร้านอาหารในเขื่อนของ กฟผ. ทั้ง 8 แห่งข้างต้น
ล้วนได้รับการรับรองมาตรฐาน SHA จึงพร้อมต้อนรับการกลับ
มาของนักท่องเที่ยวทุกท่าน
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คลอเคลียผิวนํ้าสีมรกต กอนเปดทางใหแสงแดดสองกระทบผิวนํ้า 
และทะเลภูเขาในชวงบาย...ถายรูปสวยสุด ๆ  

นอกจากเมนูกาแฟรอน-เย็นท่ีรสชาติไมเหมือนใครเพราะนําเมล็ดกาแฟ
จากชาวบานมาเปนวัตถุดิบ ท่ีน่ียังมีเคร่ืองด่ืมซิกเนเจอรซ่ึงทํามาจากผลไม
ทองถ่ินใหล้ิมลองดวย คือ มะมวงเบาปนพริกเกลือ น้ํามะมวงเบาแชอ่ิมโซดา 
ตลอดจนมีเคร่ืองด่ืมเย็น ๆ  ตามซีซ่ัน พรอมดวยขนมหวานเบา ๆ  เอาไวกิน
คูกันเพลิน ๆ  รานเปดบริการ 07.00-18.00 น. ทุกวัน โทร. 077-310-780

FOLLOW  ME

รู้จักมาตรฐาน SHA 
ปลดล็อกดาวน์เมื่อไหร่ค่อยออกมาเที่ยว มาเอ็นจอยอีตติ้งกัน 
ถึงเวลานั้นอยากให้มองหาสัญลักษณ์ SHA หรือ Amazing 
Thailand Safety & Health Administrat ion หรือช่ือ
ในภาษาไทยว่า “โครงการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย
มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย” ซ่ึงกระทรวงการท่องเท่ียว
และกีฬาจัดทําขึ้นร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขเพื่อให้ เป็น
สัญลักษณ์ที่รับรองว่าสถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม ร้านอาหาร 
หรือสถานประกอบการที่มีสัญลักษณ์นี้ ได้มีการจัดการดูแล
คุณภาพตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย เช่น หากเป็น
ร้านอาหารต้องมีการเช็ดโต๊ะ-เก้าอี้ด้วยนํ้ายาทําความสะอาด
ทุกครั้งที่ลูกค้ากินเสร็จ มีการทําความสะอาดจุดที่จับบ่อย ๆ 
รวมถึงพนักงานและผู้รับบริการต้องตรวจวัดอุณหภูมิทุกครั้งที่
เข้าออก มีการสวมใส่หน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่าง และมีสบู่ 
เจลแอลกอฮอล์ไว้บริการ 

พูดง่าย ๆ ว่านักท่องเที่ยวสามารถมั่นใจและสบายใจได้ว่า
สถานที่ที่มีสัญลักษณ์นี้ทั้งสะดวก สะอาด และปลอดภัยจาก
โควิด-19 ซึ่งร้านอาหารในเขื่อนของ กฟผ. ทั้ง 8 แห่งข้างต้น
ล้วนได้รับการรับรองมาตรฐาน SHA จึงพร้อมต้อนรับการกลับ
มาของนักท่องเที่ยวทุกท่าน
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ร้านอาหารเฮือนภูแก้ว 
เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก

รานอาหารนี้ไมเนนวิวแตมีบรรยากาศรมรื่นเพราะแวดลอมดวย
ตนไมนอยใหญ จุดเดนจึงยกใหอาหารที่หลากหลายและรสชาติอรอย 
โดยเฉพาะอาหารประเภทสลดัทีข่ึน้ชือ่ ทัง้สลดัผกัไก-ไข/ ทนูา/ กุง กอ็รอย
ไมแพกันเพราะราดดวยนํ้าสลัดยันฮีซึ่งเปนหัวใจสําคัญ มีทั้งแบบนํ้าขน
สูตรด้ังเดิมและสูตรเพ่ือสุขภาพ ลองแลวติดใจอยากซ้ือน้ําสลัดไปอรอยตอ
ที่บานก็ไดนะ

นอกจากนี้ยังมีเมนูปลาทอดสมุนไพร ปลากดคังทอดกระเทียม 
ยําปลากรอบ หมูแดดเดียว ตลอดจนไอศกรีมโฮมเมดสูตรดั้งเดิมและ
ตามฤดูกาลที่อรอยไมเหมือนใคร เชน เมลอน สตรอวเบอรรี่ วานิลลา 
และหามพลาดวาฟเฟลเนยสดอบใหมรอน ๆ กินคูกับไอศกรีมดวยละ 
อิ่มแลวคอยเดินขามถนนไปนั่งชิลที่รานกาแฟคุณสายชล 

สั่งเคร่ืองดื่มเย็น ๆ อยางยันฮีไอซมาดื่มใหฉํ่าใจ พรอมชมสวนนํ้า
พระทัยที่อยูดานลางและวิวทิวเขาไกล ๆ ใครอยากไดของฝากจากชุมชน
รอบเขื่อน เชน นํ้าพริก ขาวอินทรีย กลวยฉาบ ปลายาง สบูสมุนไพร ฯลฯ 
มาแวะชอปที่รานอาหารเฮือนภูแกวไดเลย โทร. 055-881-211 ตอ 4005

นอกจากนี้บานพักรับรองและสนามกอลฟภายในเขื่อนของ กฟผ. 
ก็ไดรับมาตรฐาน SHA เชนเดียวกัน รับรองวาสามารถเขาใชบริการได
อยางสบายใจหายหวง ซึง่หากใครอยากดูรายละเอยีดเพ่ิมเตมิสามารถดไูด
ทางเว็บไซต https://www.thailandsha.com 

KHUN SAICHON COFFEEHOUSE
Rajjaprabha Dam, Surat Thani Province

This cozy little café beside Rajjaprabha Dam combines feel-good 
ambiance with great views, the viewpoint at Sala Praphaphirom 
Pavilion a denite must-see. 

Between the end of the rainy season and winter, each day starts 
with the mist hugging the emerald surface of the water until the sun 
breaks through to reect the mountain range in the afternoon. To 
say the least, it makes a great photo.

Hot and cold coffees served here have a unique taste attributable 
to the beans that are sourced from local villagers. Plus signature 
drinks are made from local fruits, including light mango blended with 
Chili and fermented light mango with carbonated water. There is 
also a variety of cold drinks according to the season and desserts.

The café is open from 7:00 a.m. to 6:00 p.m. every day. 
Call 077-310-780. 

HUEAN PHU KAEW RESTAURANT
Bhumibol Dam, Tak Province

Surrounded by large trees, this restaurant has a shady 
atmosphere rather than a dramatic dam view. 

Its highlight is the variety and deliciousness of its dishes, 
especially its celebrated chicken-egg, tuna, and shrimp salads. The 
‘Yanhee’ dressings that come with the salads are offered in two styles, 
rich classic and healthy. Whichever you choose, you’ll love it.

Other dishes offered include Fried Fish with Herbs, Fried Asian 
Red-Tail Catsh with Garlic, Crispy Fish Salad, and Sun-Dried Pork.

For dessert, choose homemade ice cream with original and 
seasonal avors such as melon, strawberry, and vanilla, which go 
very well with freshly baked butter wafes.

Across the road, Khun Saichon Coffeehouse offers Yanhee Ice, 
a special cold drink you can enjoy while viewing the Nam Phra Tai 
Garden below and drinking in the distant mountain view.

Various community products such as chili paste, organic rice, 
banana chips, grilled sh, and herbal soaps are also available at the 
restaurant. Call 055-881-211 ext. 4005.

All EGAT’s dam sites have guest houses certied to SHA 
standards. More details at https://www.thailandsha.com 

WHAT IS THE SHA STANDARD?
Once the lockdowns are lifted, let’s go traveling and 
enjoy eating together again. When the time comes, look 
for the SHA or Amazing Thailand Safety & Health 
Administration symbol, certified by The Ministry of 
Tourism and Sports and the Ministry of Public Health 
that tourist attractions, hotels, restaurants, and other 
establishments are managing hygiene in accordance 
with hygiene and safety standards. To be certified, 
restaurant tables and chairs must be wiped with 
cleaning solution every time a customer finishes eating. 
The same goes for frequent touchpoints. Temperatures 
of employees and customers must be checked every 
time they enter or exit. Everyone must wear a mask 
and observe social distancing. Soap and disinfectant 
must be freely available. 

Simply put, tourists can rest assured that places 
with this sign are convenient, clean, and safe from 
COVID-19. All the eight EGAT dam restaurants listed in 
this article are SHA-certified, which make them 
thoroughly ready to welcome the return of tourists.



แล้วมาลุ้นเป็นผู้โชคดี 
รับไปเลยเพาเวอร์แบงค์ สุดค้ิวท์! 
จํานวน 10 รางวัล

วิธีการร่วมกิจกรรม
ท่านสามารถสแกน QR CODE เพื่อส่งคําตอบแบบออนไลน์

ความจุ 10000 mAh
ขนาด mini
จอแสดงผล LED แบบดิจิทัล
รองรับเอ้าต์พุต USB 2 ช่อง

กติการ่วมกิจกรรม
1. ขอสงวนสิทธิ์ พนักงาน กฟผ. ไมสามารถรับรางวัลในกิจกรรมครั้งนี้
2. ขอสงวนสิทธิ์ของรางวัล สําหรับผูกรอกขอมูลครบถวน เชน ใสชื่อ ที่อยู เบอรโทรศัพท
3. ของรางวัลจะจัดสงใหตามชื่อที่อยูที่ระบุไว
4. ระยะเวลารวมกิจกรรมถึงวันที่ 13 ตุลาคม 2564 และประกาศผลผูโชคดีที่เว็บไซต กฟผ. 

www.egat.co.th ในหัวขอขาว/ประชาสัมพันธ (EGAT Magazine) วันที่ 15 ตุลาคม 2564
5. ทีมงานจะทําการจับรางวัลผูโชคดีที่ตอบคําถามถูกตองดวยวิธีการสุม
6. คําตัดสินของคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด

สอบถามเพ่ิมเติมติดต่อฝ่ายส่ือสารและประชาสัมพันธ์องค์การ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โทร. 0-2436-4831
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ค้นหาน้อง ENGY 
จํานวน 5 ตําแหน่ง ที่ปรากฏใน EGAT Magazine ฉบับนี้ 
พร้อมระบุว่าอยู่ใน คอลัมน์ และ หน้า ใดบ้าง






