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นอกจากภารกิจผลิิตไฟฟ้ามากกว่่า

คร่�งศตว่รรษ การไฟฟ้าฝ่่ายผลิิต 

แห่่งประเทศไทย (กฟผ.) ยังม่ง่มั�นท่�จะ

แบ่่งปันคว่ามร้�สู่้่สัู่งคม เพ่ื่�อรว่่มสู่ร�าง 

“สัู่งคมแห่่งภม้ปัิญญาด้�านพื่ลัิงงาน” 

In addition to over half a century of our 

mission of electricity generation, the 

Electricity Generating Authority of Thailand 

(EGAT) is determined to share knowledge to 

the society in order to help build a “Society 

of Wisdom on Energy.”

บทุนำา
Introduction
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เราจึึงอยากพาทุุกคนไปเพลิิดเพลิินกับการเรียนร้�ผ่่าน  
“ศู้นย์การเรียนร้� กฟผ่.” ทุั�วประเทุศู ทุี�จึะช่่วยสร�าง 
ความเข้�าใจึด�านพลิังงาน ทุั�งเทุคโนโลิยีการผ่ลิิตไฟฟ้า  
การอนรุกัษ์์พลิงังาน รวมถึึงการจึดัการสิ�งแวดลิ�อมแลิะสงัคม
อย่างยั�งยืน ผ่่านสื�อการเรียนร้�แลิะเทุคโนโลิยีทุี�ทุันสมัย  
พร�อมทุั� งกิจึกรรมอีกมากมายทุี� จึะ ช่่วยเสริมสร�าง
จึินตนาการแลิะความคิดสร�างสรรค์ โดยหวังให�เป็นแหลิ่ง
เรยีนร้�ด�านพลัิงงานข้องประเทุศูไทุยแลิะข้องโลิก ทุี�นอกจึาก
จึะให�ความร้�ทีุ�เป็นประโยช่น์แลิ�ว ยังส่งมอบความสุข้
สนุกสนานให�แก่ทุุกคนทุี�มาเยือนอีกด�วย

Therefore, we invite you to enjoy learning at “EGAT Learning Centers” nationwide 
which will help create understanding about energy, such as electricity generation 
technology, energy conservation, and sustainable environmental and social 
management. The learning centers are equipped with modern educational media 
and technologies, including many activities which will help enhance imagination 
and creativity. Our intention is to develop them to become national and 
international learning centers in the energy field that not only offer useful 
knowledge, but also deliver happiness and joy to all visitors.
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ปัจึจึุบัน ศู้นย์การเรียนร้� กฟผ่. เปิดให�บริการแลิ�ว 
7 แห่ง ได�แก่ ศู้นย์การเรยีนร้� กฟผ่. สำานกังานกลิาง  
จึังหวัดนนทุบุรี พิพิธภััณฑ์์ศู้นย์ถึ่านหินลิิกไนต์
ศูึกษ์า (เหมืองแม่เมาะ) เฉลิิมพระเกียรติพระบาทุ
สมเด็จึพระปกเกลิ�าเจึ�าอย้่ หัว จึังหวัดลิำาปาง  
ศูน้ย์การเรยีนร้� กฟผ่. เขื้�อนศูรนีครนิทุร์ (ราช่านรุกัษ์์)  
จึังหวัดกาญจึนบุรี ศู้นย์การเรียนร้� กฟผ่. จึะนะ 
จึังหวัดสงข้ลิา ศู้นย์การเรียนร้� กฟผ่. ทุับสะแก  
(พลิงัคดิ ด)ี จึงัหวัดประจึวบคีรีข้นัธ์ ศูน้ย์การเรยีนร้�  
กฟผ่. ลิำาตะคอง จึังหวัดนครราช่สีมา แลิะลิ่าสุด 
ศู้นย์การเรียนร้� กฟผ่. แม่ออน จึังหวัดเชี่ยงใหม่ 
นอกจึากนี� ยงัมอีกี 1 แห่งทุี�อย้ร่ะหว่างการก่อสร�าง  
คือ ศู้นย์การเรียนร้�โครงข้่ายไฟฟ้าอัจึฉริยะ กฟผ่. 
จึังหวัดแม่ฮ่่องสอน
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Currently, there are seven EGAT Learning Centers open for service, namely 
EGAT Learning Center - Headquarters in Nonthaburi Province, the Museum 
of the Lignite Study Center (Mae Moh Mine) in Honor of King Prajadhipok 
(Rama VII) in Lampang Province, EGAT Learning Center - Srinagarind Dam 
(Rajanurak) in Kanchanaburi Province, EGAT Learning Center - Chana in 
Songkhla Province, EGAT Learning Center - Thap Sakae in Prachuap Khiri 
Khan Province, EGAT Learning Center - Lam Takong in Nakhon Ratchasima 
Province, and the latest EGAT Learning Center - Mae On in Chiang Mai Province. 
Moreover, there is one other learning center under construction which is the 
EGAT Learning Center - Smart Grid in Mae Hong Son Province.



พิพิธภัณฑศูนยถานหินลิกไนตศึกษา
(เหมืองแมเมาะ)

พิพิธภัณฑศูนยถานหินลิกไนตศึกษา
(เหมืองแมเมาะ)
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จงัหิวดั็นนทุบรุั ี| Nonthaburi Province

ZONE 1 

จดุ็ปรัะกาย์
Spark



ZONE 2

จากแสู่งแรัก 
สู่่�แสู่งนิรันัด็รั์
From First  
to Long  
Lasting Light





ศู่นย์ก์ารัเรีัย์นร่ั ้กฟผ. สู่ำานักงานกลิาง

ZONE 3 

คืนสู่่�สู่มืด็ลุิ
Rebalance



ZONE 4 

สู่าย์นำาแหิ�ง
ความืภัมิ่ืใจ 
Pride by  
Chao Phraya



ZONE 5 

นวตั้กรัรัมื 
เพื�อชีวติ้ 
Life  
Innovation



ZONE 6 

โลิกทุี�ย์ั�งย์นื
One World



ZONE 7 

แสู่งนิรันัด็รั์
Enlightenment



สู่�วนผมืชื�อ
"พาวเวอร์ั" ครับั

Hi! I'm Power.

ผมืชื�อ
"แฮปป้� " ครัับ
Hi! I'm Happy.



ศ้นย์การเร่ยนร้� กฟผ. สู่ำานักงานกลิาง จ่ด้ประกายแสู่งแห่่ง 

คว่ามคิด้สู่ร�างสู่รรค์ เร่ยนร้�อย่างสู่น่กสู่นานกับ่การผจญภัย 

ในโลิกพื่ลิังงานไฟฟ้า โด้ย กฟผ. ตั�งใจท่�จะให่�ศ้นย์แห่่งน่�  

เป็นแห่ล่ิงเรย่นร้�ด้�านพื่ลัิงงานไฟฟ้าท่�ให่ญ่แลิะทนัสู่มยัท่�สู่่ด้

EGAT Learning Center - Headquarters sparks creativity and 
provides fun learning activities in the adventurous world of 
electricity. EGAT aims to create this learning center as the 
largest and most modern learning center on electric power.

EGAT Learning Center - Headquarters

ศู่นย์ก์ารัเรีัย์นร่ั ้กฟผ. สู่ำานักงานกลิาง

จงัหิวดั็นนทุบรุั ี| Nonthaburi Province
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กฟผ. พาเพลินิ 8 ศููนย์ก์ารเรีย์นรู� Infinity Learningกฟผ. พาเพลินิ 8 ศู่นย์ก์ารัเรีัย์นร่ั้



ศู้นย์การเรียนร้� กฟผ่. สำานักงานกลิาง ออกแบบให�
เป็นอาคารสีเข้ียว (Green Building) ทุี�ประหยัด
พลิังงานแลิะอนุรักษ์์ธรรมช่าติ โดยได�รับการรับรอง
มาตรฐานอาคารเข้ียวระดับนานาช่าติ LEED 
(Leadership in Energy & Environmental Design) 
จึากประเทุศูสหรฐัอเมริกา ในระดับ Platinum ซึึ่�งเป็น
ระดับส้งสุด แลิะออกแบบตามหลิัก “Universal 
Design” คือ เอื�อให�ผ่้�ส้งอายุ คนพิการ ใช่�งานได�
สะดวกเช่่นเดียวกับบุคคลิทุั�วไป

EGAT Learning Center - Headquarters was designed under 
the concept “Green Building,” which emphasizes energy-
saving principles and environmental care. Its building was 
awarded LEED (Leadership in Energy & Environmental 
Design) Platinum certification from the United States of 
America, which is the highest rating level. The universal 
design of the building makes it accessible to the elderly 
and the disabled as much as general people.
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กฟผ. พาเพลินิ 8 ศููนย์ก์ารเรีย์นรู� Infinity Learning



จดุ็ปรัะกาย์
SPARK

ZONE 

1

จึดุประกายแสงแรก ลิงทุะเบยีนรบั RFID เพื�อแปลิงร่าง 
เป็น Avatar เข้�าผ่จึญภััยในโลิกพลัิงงานไฟฟ้า  
แลิะพบกับมาสคอต Power ตัวแทุนแห่งความมุ่งมั�น
ทุุ่มเทุผ่ลิิตไฟฟ้าเพื�อคนไทุย แลิะ Happy ตัวแทุน 
ความเป็นมิตรแลิะความสุข้

Spark the first light by registering to receive RFID 
and transform into an avatar. When entering the 
adventurous world of electric power, visitors will meet 
Power, a mascot representing dedication to the 
mission of power generation for all Thais and Happy, 
a mascot representing friendliness and happiness.

360° VR Tour
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กฟผ. พาเพลินิ 8 ศููนย์ก์ารเรีย์นรู� Infinity Learning

https://learningcenter.egat.co.th/pannellum/zone1_1


ร่วมผ่จึญภััยไปกับ Power แลิะ Happy ใน
ภัาพยนตร์ 4 มิติ พาย�อนเวลิาไปส้่แสงแรก 
แลิะออกตามหาแสงนิรันดร์

Go on an adventure with Power and Happy 
through a 4D movie, which will take you back 
to the past when there was the first light 
and to pursue the eternal light.

จากแสู่งแรัก 
สู่่�แสู่งนิรันัด็รั ์
FROM FIRST TO 

LONG LASTING LIGHT

ZONE 

2

360° VR Tour

13

กฟผ. พาเพลินิ 8 ศููนย์ก์ารเรีย์นรู� Infinity Learning

https://learningcenter.egat.co.th/pannellum/zone2_1


ทุดลิองใช่�ชี่วติในอนาคต ทุี�มนษุ์ย์ ธรรมช่าติ  
แลิะเทุคโนโลิยี อย้่ร่วมกันอย่างสมดุลิ 
สนุกสนานไปกับการแข้่งข้ัน สร�าง Smart 
City แลิะ Smart House ทุี�มีการผ่ลิิตแลิะ
ใช่�พลิังงานอย่างมีประสิทุธิภัาพ

Experience the future life in which humans, 
nature, and technology coexist in harmony. 
Have fun with a competitive game to build 
a smart city and smart house where 
electricity is generated and used efficiently.

คืนสู่่�สู่มืดุ็ลิ
REBALANCE 

ZONE 

3

360° VR Tour
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กฟผ. พาเพลินิ 8 ศููนย์ก์ารเรีย์นรู� Infinity Learning

https://learningcenter.egat.co.th/pannellum/zone3_1


ตดิตามภัารกิจึการด้แลิสิ�งแวดลิ�อมแลิะชุ่มช่น ตั�งแต่ป่าต�นนำ�าส่้สายนำ�าเจึ�าพระยา ควบค้ไ่ปกบั 
ภัารกิจึการผ่ลิิตไฟฟ้าเพื�อความสุข้ข้องคนไทุย

Follow the mission of environmental care and social responsibility by tracking the stream 
route from watershed forest down to Chao Phraya River. This mission is carried out in 
parallel with electricity generation for Thai happiness.

สู่าย์นำาแหิ�งความืภัม่ืใิจ
PRIDE BY CHAO PHRAYA

ZONE 

4

360° VR Tour
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กฟผ. พาเพลินิ 8 ศููนย์ก์ารเรีย์นรู� Infinity Learning

https://learningcenter.egat.co.th/pannellum/zone4_1


ตามรอยเส�นทุางความเป็นมาข้องพลิงัไฟฟ้าไทุย 
ควบค้่ไปกับประวัติศูาสตร์ไทุยแลิะโลิก สัมผ่ัส
นวัตกรรมแลิะเทุคโนโลิยีการผ่ลิิตแลิะส่งไฟฟ้า 
เพื�อความมั�นคงข้องประเทุศู

Trace the route to the origin of Thai electricity 
in parallel with Thai and global history. 
Experience innovations and technologies of 
electricity generation and transmission for the 
security of the power system.

นวตั้กรัรัมืเพื�อชีวติ้ 
LIFE INNOVATION

ZONE 

5

360° VR Tour
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กฟผ. พาเพลินิ 8 ศููนย์ก์ารเรีย์นรู� Infinity Learning

https://learningcenter.egat.co.th/pannellum/zone5_1


สำารวจึโลิกพลิังงานไฟฟ้าข้องประเทุศูต่าง ๆ 
ทุั�วโลิก พร�อมรับบทุเป็นผ่้�ควบคุมกำาลิังการ
ผ่ลิิตไฟฟ้าแลิะทุดลิองส่งไฟฟ้าผ่่านเครือข้่าย
สายส่งไฟฟ้าในอาเซึ่ียน

Explore the world of electric power of various 
countries. Take the role of an operator to 
control electricity generation and supply 
power through the ASEAN grid system.

โลิกทุี�ย์ั�งย์นื 
ONE WORLD

ZONE 

6

360° VR Tour

17

กฟผ. พาเพลินิ 8 ศููนย์ก์ารเรีย์นรู� Infinity Learning

https://learningcenter.egat.co.th/pannellum/zone6_1


สรปุประสบการณ์เดนิทุาง
ตามหาแสง แลิะรวมพลิัง 
“สร�างแสงแห่งสุข้นรินัดร”์

Wrap up the experience 
of pursuing the light and 
join forces for “eternal 
light of happiness.”

แสู่งนิรันัด็รั ์ 
ENLIGHTENMENT

ZONE 

7

360° VR Tour
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กฟผ. พาเพลินิ 8 ศููนย์ก์ารเรีย์นรู� Infinity Learning

https://learningcenter.egat.co.th/pannellum/zone7_1


OPEN   วนัอังัคาร - วนัอัาที่ติย์
    Tuesday - Sunday 
CLOSE  วนัจันัที่รแ์ละวนัหยดุนักขััตฤกษ์์
    Mondays and public holidays

สถาน่ 
อัดัประจัไุฟฟ้า
EV CHARGING  
STATION

อัารยสถาปัตย์
รอังรบัผูพิ้ิการ
หรอืัผูส้งูอัายุ
UNIVERSAL  
DESIGN  
FOR THE 
ELDERLY  
AND 
DISABLED

ห้อังรบั
ประที่านอัาหาร
CANTEEN

ที่่่จัอัดรถ
PARKING  
LOT

learningcenter_hq@egat.co.th

ศูนูยก์ารเรย่นรู ้กฟผ. สำานักงานกลาง
egatlearningcenter

สิู่� งอำานวย์ความืสู่ะด็วก
FACILITIES

เวลิาทุำาการั 
OPEN-CLOSE

09.00-16.00

+66 (0) 2436 8953

www.egat.co.th/learningcenter/
egatlearningcenter-2

รา้นขัายขัอัง 
ที่่่ระลกึ
SOUVENIR  
SHOP

ศูนูยก์ารเรย่นรู ้กฟผ. สำานักงานกลาง
53 หมูู่� 2 ถนนจัรญัสนิที่วงศ์ู  

ตำาบลบางกรวย อัำาเภอับางกรวย จังัหวดันนที่บรุ ่11130
EGAT Learning Center - Headquarters

53 Moo 2, Charan Sanitwong Road, Bang Kruai Sub-district, 
Bang Kruai District, Nonthaburi Province 11130

ห้อังละหมู่าด
PRAYER  
ROOM

แผนที่่่ 
MAP

แผนที่่่ 
SCAN & GO
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กฟผ. พาเพลินิ 8 ศููนย์ก์ารเรีย์นรู� Infinity Learning

https://goo.gl/maps/JAwHFRZLd3tHEFhx5
mailto:learningcenter_hq@egat.co.th
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ZONE 3 

จากผนืนำา 
แลิะแผ�นดิ็น 
A Gift  
from Sea  
and Land



ZONE 1 

นิทุรัรัศูการั
เฉลิิมืพรัะเกีย์รัต้ิ

The Exhibition  
in Honor of  
the King



ZONE 2

จกัรัวาลิ  
โลิก  
แลิะถ่�านหิิน
Universe,  
Earth,  
and Coal



The Museum of the Lignite Study Center (Mae Moh Mine) 
in Honor of King Prajadhipok (Rama VII)

พิพิธภัณัฑ์์ศู่นย์ถ์่�านหิินลิิกไนต้ศึ์ูกษา  

(เหิมืืองแมื�เมืาะ) เฉลิมิืพรัะเกีย์รัต้ิ

พรัะบาทุสู่มืเด็จ็พรัะปกเกล้ิาเจา้อย์่�หัิว 

จงัหิวดั็ลิำาปาง | Lampang Province



ZONE 4 

พลิงังาน 
ขับเคลิื�อนไทุย์
The Power  
that Moves 
Thailand



ZONE 5 

มืุ�งสู่่�  
อนาคต้
Drive to  
the Future



ZONE 6 

จดุ็เปลีิ�ย์น 
โลิกแลิะ
วทิุย์าศูาสู่ต้รั ์
พื�นฐาน 
A Turning  
Point of the 
World and Basic 
Sciences



ZONE 7 

แมื�เมืาะ  
แลิะชุมืชน 
ทุี�อย์่�รั�วมืกนั 

อย์�างย์ั�งย์นื 
Mae Moh,  
a Sustainable 
Community



SPECIAL 
ZONES

ภัาพย์นต้รั ์ 
4 มืติ้ ิ แลิะ 
นิทุรัรัศูการั
กลิางแจง้
4D Theater  
and Outdoor 
Exhibition



The Museum of the Lignite Study Center (Mae Moh Mine) 
in Honor of King Prajadhipok (Rama VII) สู่วสัู่ด็คีรับั

ผมืชื�อ "ถ่�านน้อย์" ครับั
Hello! I'm Than Noi. 

หินคื่อ  
"น้องบวัต้อง" จา้าาา

I'm Bua Thong. 



พิื่พิื่ธภัณฑ์์ ศ้นย์ถ่่านหิ่นลิิกไนต์ ศ่กษา ( เห่ม่องแม่ เมาะ) 

เฉลิิมพื่ระเก่ยรติพื่ระบ่าทสู่มเด็้จพื่ระปกเกลิ�าเจ�าอย้่หั่ว่ จังห่วั่ด้

ลิำาปาง สู่่งมอบ่คว่ามร้�เก่�ยว่กับ่คว่ามสู่ำ าคัญของพื่ลิังงานจาก

ถ่่านหิ่น ท่�มต่อ่คว่ามมั�นคงด้�านพื่ลัิงงานของประเทศ 

The Museum of the Lignite Study Center (Mae Moh Mine) 

in Honor of King Prajadhipok (Rama VII) in Lampang 

Province disseminates knowledge on coal and its 

significance to the power system security of the country. 

The Museum of the Lignite Study Center (Mae Moh Mine) 
in Honor of King Prajadhipok (Rama VII)

จงัหิวดั็ลิำาปาง | Lampang Province

พิพิธภัณัฑ์์ศู่นย์ถ์่�านหิินลิกิไนต้ศึ์ูกษา  

(เหิมือืงแมื�เมืาะ) เฉลิมิืพรัะเกยี์รัต้ ิ

พรัะบาทุสู่มืเด็็จพรัะปกเกลิา้เจ้าอย์่�หัิว 
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สร�างความเข้�าใจึถึึงกระบวนการผ่ลิติกระแสไฟฟา้ข้อง
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ แลิะมาตรการลิดผ่ลิกระทุบต่อ 
สิ�งแวดลิ�อมแลิะชุ่มช่นอย่างใส่ใจึ พิพิธภััณฑ์์ฯ ตั�งอย้่
บริเวณเหมืองถ่ึานหินลิิกไนต์ อำาเภัอแม่เมาะ ซึ่ึ�งเป็น
แหลิ่งถึ่านหินธรรมช่าติข้นาดใหญ่ทุี�มีความสำาคัญใน
การขั้บเคลิื�อนพลิงังาน โดยนำามาผ่ลิติเป็นกระแสไฟฟา้
แลิะจึ่ายให�แก่ประช่าช่น ทุั�งยังให�ความสำาคัญต่อ 
สิ�งแวดลิ�อมแลิะชุ่มช่น โดยมีมาตรการต่าง ๆ เพื�อลิด 
ผ่ลิกระทุบต่อสิ�งแวดลิ�อม รวมถึึงการด้แลิแลิะพัฒนา
ช่มุช่น เพื�อสามารถึอย้่ร่วมกันอย่างยั�งยืน

The museum also gives knowledge about the electricity generation process of Mae Moh 
Power Plant and its environmental measures to mitigate the impact on community and 
surroundings. The museum is located within the lignite mine of Mae Moh District, a large 
natural coal source which is a key to energy development. The coal from this mine is 
utilized for generating electricity that is further supplied to the public, while measures 
to mitigate environmental impact along with social development and care are emphasized 
and implemented so that all can live together sustainably.

The Museum of the Lignite Study Center (Mae Moh Mine) 
in Honor of King Prajadhipok (Rama VII)
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เรียนร้�พระราช่ประวตัแิลิะพระราช่กรณยีกจิึ
ทุี�สำาคัญในพระบาทุสมเด็จึพระปกเกลิ�า 
เจึ�าอย้่หัว ผ่้�ทุรงบุกเบิกกิจึการพลิังงาน 
ข้องไทุย รวมถึึงการสำารวจึแลิะการให�สงวน
ถึ่านหินไว�สำาหรับใช่�ในราช่การ ซึ่ึ� งถึือ
เป็นการวางรากฐานด�านพลิังงาน ทุี�มีความ
สำาคัญต่อการพัฒนาประเทุศูแลิะส่งผ่ลิ 
ต่อความมั�นคงข้องไทุย

Learn the biography and works of King 
Prajadhipok (King Rama VII) who pioneered 
Thai energy development by instructing to 
explore coal sources and reserve them for 
the government use. This laid the foundation 
for energy development, which has been 
essential for the national development and 
security.

นิทุรัรัศูการั
เฉลิิมืพรัะเกีย์รัต้ ิ 

THE EXHIBITION  
IN HONOR OF THE KING

ZONE 

1
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ไข้ความลัิบกำาเนิดจึักรวาลิจึากเหตุการณ์ระเบิดครั�งใหญ่ ส่้การรวมตัวกันข้อง
มวลิสารแลิะพลิังงานมหาศูาลิ กลิายเป็นดวงดาว กาแล็ิกซึ่ี แลิะ "โลิก" ซึ่ึ�งเป็น
ความเปลิี�ยนแปลิงกว่าหลิายพนัลิ�านปี จึนเกิดความเหมาะสมตอ่การดำารงช่วีติข้อง
สิ�งมีช่วิีตหลิากหลิายช่นดิ ววิฒันาการเหล่ิานี�เองทุี�ทุำาให�เกดิทุรพัยากรธรรมช่าติ  
ซึ่ึ�งกลิายเป็นแหลิ่งพลิังงานทุี�สำาคัญข้องโลิกในเวลิาต่อมา นั�นคือ "ถึ่านหิน"

Learn the origin of the universe, from the Big Bang to a gathering of mass and 
massive power to form stars, galaxies, and the world. The process took several 
billion years until the world became a perfect place for various living things. 
This evolution also created natural resources that later became the world’s 
key energy source called “coal.”

จกัรัวาลิ โลิก แลิะถ่�านหิิน 
UNIVERSE, EARTH, AND COAL

ZONE 

2
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สำารวจึแอ่งแม่เมาะ จึังหวัดลิำาปาง แหล่ิงถ่ึานหิน
ลิกิไนต์ทุี�สำาคญัข้องประเทุศู แลิะฟอสซึ่ลิิ สิ�งมชี่วิีต
ดกึดำาบรรพ์หลิากหลิายช่นิด ทุี�เป็นหลัิกฐานสำาคญั
ข้องการเปลิี�ยนแปลิงทุางธรณีวิทุยาข้องพื�นทุี� 
แห่งนี� บ่งชี่�ถึึงความเก่าแก่ข้องพื�นทุี�จึากแอ่ง
ทุะเลิสาบนำ�าจึดืข้นาดใหญ่ส่้ยอดเข้าส้งในปัจึจึบุนั

Come to explore Mae Moh Mine in Lampang 
Province, which is the country’s main lignite 
source and a site of various kinds of ancient 
fossils, some evidence showing geology change 
of this area. It also signifies longevity of the area 
that has evolved from a large freshwater basin 
to the high mountain at present.

จากผนืนำาแลิะแผ�นด็นิ
A GIFT FROM SEA AND LAND

ZONE 

3
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ทุำาความร้�จึักโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ทุี�ตั�งอย้่บนแหลิ่งทุรัพยากรถ่ึานหินทุี�อุดมสมบ้รณ์ทุี�สุดใน
ประเทุศูไทุย ต�นทุุนทุางธรรมช่าติทุี�สำาคัญต่อการผ่ลิิตไฟฟ้าเพื�อคนไทุย ด�วยความมุ่งมั�น
พัฒนาเทุคโนโลิยีตั�งแต่อดีตมาอย่างต่อเนื�อง ตั�งแต่กระบวนการผ่ลิิตถึ่านหิน ไปจึนถึึง
กระบวนการผ่ลิิตไฟฟ้า แลิะการควบคุมแลิะฟ้�นฟ้สิ�งแวดลิ�อม โรงไฟฟ้าแม่เมาะจึึงเป็นฐาน
การผ่ลิิตพลิังงานไฟฟ้าทุี�สำาคัญ ช่่วยเสริมสร�างความมั�นคงทุางด�านพลิังงานข้องประเทุศู

Get to know Mae Moh Power Plant which is located on the most abundant coal source 
in Thailand, a natural resource that plays an important role in electricity generation for 
Thai people. With continual dedication and determination to develop technologies since 
the past; covering coal production, electricity generation process, as well as environmental 
management and restoration, Mae Moh Power Plant is a key electric power source that 
helps strengthen energy security of the country.

พลัิงงานขับเคลิื�อนไทุย์ 
THE POWER THAT MOVES THAILAND

ZONE 

4
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มุง่ส่้อนาคตข้องพลิงังานไฟฟ้า ทุี�ผ่ลิติจึาก
เชื่�อเพลิงิหลิากหลิายช่นดิ ทุั�งจึากเชื่�อเพลิงิ
ฟอสซึ่ิลิ พลิังงานนิวเคลีิยร์ แลิะพลิังงาน
หมุนเวียน โดยใช่�เทุคโนโลิยีในการผ่ลิิต
กระแสไฟฟา้ทุี�แตกต่างกัน ขึ้�นอย้กั่บต�นทุนุ
ทุางทุรัพยากรในแต่ลิะพื�นทีุ� ซึึ่�งส่งผ่ลิต่อ
ต�นทุุนในการผ่ลิิตกระแสไฟฟ้า จึึงมีความ
จึำาเป็นต�องบรหิารจึดัการพลัิงงานเชื่�อเพลิงิ  
เพื�อสร�างความยั�งยืนแลิะเสถึียรภัาพ

Move towards the future of electric power 
that is produced from various energy 
sources, namely fossil fuel, nuclear 
power, and renewable energy. Different 
electricity generation technologies are 
used depending on kinds of natural 
resources available in each area, which 
in turn affects the cost of electricity 
generation. That is the reason why fuel 
management and diversification are 
needed for sustainability and stability.

มืุ�งสู่่�อนาคต้ 
DRIVE TO THE FUTURE

ZONE 

5
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ย�อนด้วิวัฒนาการแลิะการค�นพบไฟฟ้า 
ทุี�มีมานานนับพันปี จึากการค�นพบ 
ไฟฟ้าสถึิตส่้การพัฒนากระแสไฟฟ้า  
ทุี�สามารถึนำามาใช่�ประโยช่น์ในช่ีวิต 
ประจึำาวนั เพิ�มความสะดวกสบายในช่วิีต  
แลิะวิทุยาศูาสตร์พื�นฐานเพื�อเรียนร้� 
เรื�องราวเกี�ยวกับไฟฟ้า

Go back to the past to see the discovery 
of electricity a few thousand years ago. 
From electrostatic discovery, electric 
current was developed to be applied in 
daily life, making everyone’s life 
convenient. This zone also exhibits 
basic sciences for giving knowledge 
about electricity.

จดุ็เปลีิ�ย์นโลิก
แลิะวทิุย์าศูาสู่ต้รัพื์�นฐาน  

A TURNING POINT OF THE
 WORLD AND BASIC SCIENCES

ZONE 

6
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ติดตามกิจึกรรมต่าง ๆ ข้อง กฟผ่. แม่เมาะ ทุี�ทุำาร่วมกับ
ชุ่มช่น เพื�อพัฒนาชุ่มช่นโดยรอบอำาเภัอแม่เมาะ โดยคำานึง
ถึึงศูักยภัาพทุางพื�นทุี�  อัตลิักษ์ณ์ทุางประเพณีแลิะ
วัฒนธรรม ควบค้่กับวิถึีช่ีวิตข้องคนในชุ่มช่นผ่่านมุมมอง
ทุางเศูรษ์ฐกิจึ สังคม แลิะสิ�งแวดลิ�อม

Follow activities EGAT Mae Moh has joined hands with 
the locals to develop communities in Mae Moh District 
with concerns on their potential and unique traditions and 
culture, along with local way of lives reflected through 
views on economy, society, and environment.

แมื�เมืาะ แลิะชุมืชนทุี�อย์่�รั�วมืกนัอย์�างยั์�งย์นื 
MAE MOH, A SUSTAINABLE COMMUNITY

ZONE 

7
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ตื�นตาตื�นใจึไปกับแอนิเมช่ัน 4 มิติ ทุี�นำาเสนอเรื�องราวการ 
ทุำาเหมอืง การผ่ลิิตไฟฟ้า รวมไปถึึงการด้แลิสิ�งแวดลิ�อม ผ่่าน “ต�น”  
เด็กช่ายผ่้�ซึ่ึ�งไม่สนใจึการประหยัดพลิังงาน แต่เมื�อเข้าได�มา 
ทุ่องเทุี�ยวทุี�เหมืองแม่เมาะก็ทุำาให�ความคิดข้องเข้าเปลิี�ยนไป

Be excited with a 4D animation movie that portrays mining 
activities, electricity generation, and environmental management 
through the eyes of “Ton,” a boy who had ignored energy-saving 
before his attitude was changed when he visited Mae Moh Mine.

ภัาพย์นต้รั ์ 
4 มิืต้ ิ 

4D THEATER

ZONE
SPECIAL 
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• ลิานแสดงเครื�องจึักรหลิักทุี�ใช่�ในการทุำาเหมือง (Mining Machinery)
• ลิานแสดงเครื�องจึักรทุี�ใช่�ในการลิำาเลิียง (Mining Conveyer)
• ลิานแสดงเครื�องจึักรสนับสนุนการทุำาเหมือง (Mining Operating Machinery)
• ลิานแสดงลิ�อยางข้องเครื�องจึักรข้นาดต่าง ๆ  (Machinery’s Wheels)

นิทุรัรัศูการักลิางแจ้ง  
OUTDOOR EXHIBITION 

ZONE
SPECIAL 
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• ลิานแสดงเครื�องจึักรหลิักทุี�ใช่�ในการทุำาเหมือง (Mining Machinery)
• ลิานแสดงเครื�องจึักรทุี�ใช่�ในการลิำาเลิียง (Mining Conveyer)
• ลิานแสดงเครื�องจึักรสนับสนุนการทุำาเหมือง (Mining Operating Machinery)
• ลิานแสดงลิ�อยางข้องเครื�องจึักรข้นาดต่าง ๆ  (Machinery’s Wheels)

แผนที่่่ 
SCAN & GO

OPEN   วนัอังัคาร - วนัอัาที่ติย์
    Tuesday - Sunday 
CLOSE  วนัจันัที่รแ์ละวนัหยดุนักขััตฤกษ์์
    Mondays and public holidays

อัารยสถาปัตย์
รอังรบัผูพิ้ิการ
หรอืัผูส้งูอัายุ
UNIVERSAL  
DESIGN  
FOR THE 
ELDERLY  
AND 
DISABLED

ห้อังรบั
ประที่านอัาหาร
CANTEEN

ที่่่จัอัดรถ
PARKING  
LOT

mmm_museum@egat.co.th

พิิพิิธภณัฑ์ศู์ูนยถ์�านหิน 
ลกิไนตศึ์ูกษ์า - เหมู่อืังแมู่�เมู่าะ 
mahmohmine

สิู่� งอำานวย์ความืสู่ะด็วก
FACILITIES

เวลิาทุำาการั 
OPEN-CLOSE

09.00-16.00

+66 (0) 5425 4930-31

maemohmine.egat.co.th/museum

รา้นขัายขัอัง 
ที่่่ระลกึ
SOUVENIR  
SHOP

พิิพิิธภณัฑ์ศ์ูนูยถ์�านหินลกิไนตศึ์ูกษ์า  
(เหมู่อืังแมู่�เมู่าะ) เฉลิมู่พิระเก่ยรติฯ 
กฟผ. เหมืู่อังแมู่�เมู่าะ 801 หมูู่� 6 ตำาบลแมู่�เมู่าะ  

อัำาเภอัแมู่�เมู่าะ จัังหวดัลำาปาง 52220
The Museum of the Lignite Study Center  

(Mae Moh Mine) in Honor of King Prajadhipok (Rama VII)
EGAT Mae Moh Mine, 801 Moo 6, Mae Moh Sub-district,  

Mae Moh District, Lampang Province 52220
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ZONE 1 

สู่ำารัวจผนืป่า 
ต้ะวนัต้ก
Explore Western 
Forestland



ZONE 2

ขุมืพลิงั 
ทุี�ไมื�มืวีนัหิมืด็
Long-Lasting 
Energy 
Resource



EGAT Learning Center - Srinagarind Dam (Rajanurak)

ศู่นย์ก์ารัเรัยี์นร่ั ้กฟผ. 
เขื�อนศูรันีครันิทุรั ์(รัาชานรัุักษ์)  

จงัหิวดั็กาญจนบรุั ี| Kanchanaburi Province



ZONE 3 

แสู่งนำาทุาง 
แหิ�งการัอนุรัักษ์ 
Guiding Light  
of Conservation



ZONE 4 

พรัะปณิธาน
Royal 
Resolutions



ZONE 5 

อกีหินึ�ง 
การัอนรุักัษ์ 
ทุี�ต้วัคุณ
Conservation 
Starts with You



ผมืคือต้้นไมื้ปรัะจำา 
กฟผ. ครัับ 
I’m EGAT’s 

official tree. 

สู่วัสู่ด็ีครัับทุุกคน 
ผมื "ย์างนา" ครัับ

Hi everyone, 
I'm Yang Na. ย์นิด็ทีุี�ได้็ร่ัจ้กัครับั

Nice to meet you.

EGAT Learning Center - Srinagarind Dam (Rajanurak)

จงัหิวัด็กาญจนบรุั ี| Kanchanaburi Province



ศ้นย์การเรย่นร้� กฟผ. เข่�อนศรน่ครนิทร ์(ราชานร่กัษ์) ตั�งอย้่ใน

พ่ื่�นท่�ของเข่�อนศรน่ครนิทร ์ซึ่่�งเป็นสู่่ว่นห่น่�งของผ่นป่าตะวั่นตก  

อันเป็นป่าธรรมชาตผิน่ให่ญ่แห่่งสู่่ด้ท�ายของประเทศ 

EGAT Learning Center - Srinagarind Dam (Rajanurak) is located at the 

site of Srinagarind Dam, a part of the western forestland which is the 

last large natural forest of the country.

EGAT Learning Center - Srinagarind Dam (Rajanurak)

จงัหิวดั็กาญจนบรุั ี| Kanchanaburi Province

ศู่นย์ก์ารัเรีัย์นร่ั ้กฟผ. 
เขื�อนศูรีันคริันทุรั ์(รัาชานรุักัษ์) 
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ด�วยแรงบันดาลิใจึจึากพระราช่ปณิธานงาน
อนุรักษ์์พันธุกรรมพืช่ ทุรัพยากรธรรมช่าติแลิะ
ความหลิากหลิายทุางชี่วภัาพ ข้องพระบาทุสมเด็จึ 
พระบรมช่นกาธิเบศูร มหาภั้มิพลิอดุลิยเดช่
มหาราช่ บรมนาถึบพิตร แลิะสมเด็จึพระกนิษ์ฐา
ธิราช่เจึ�า กรมสมเด็จึพระเทุพรัตนราช่สุดาฯ  
สยามบรมราช่กุมารี ศู้นย์การเรียนร้�แห่งนี� 
ได� รั บการจึั ดตั� ง ขึ้� น เ พื� อ เป็ นแหลิ่ ง เ รี ยนร้� 
สำาหรับทุกุคน โดยแต่ลิะห�องทุี�จัึดแสดง ผ่้�เข้�าช่ม 
สามารถึแสวงหาความร้�แลิะค�นหาคำาตอบได�ด�วย
ตัวเองผ่่านสื�อแลิะเทุคโนโลิยีทุี�ทุันสมัย

Inspired by the royal resolution on conservation of plant 
genetics, natural resources, and biological diversity of His 
Majesty King Bhumibol Adulyadej the Great and Her Royal 
Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn, EGAT founded 
this learning center to provide knowledge for the public. 
Every zone of the learning center has a self-learning 
approach, the visitors can learn and find answers by 
themselves through modern media and technologies.
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ผ่จึญภััยในผ่ืนป่าตะวันตกผ่่านภัาพถ่ึาย
ดาวเทุียมข้นาดยักษ์์แผ่่นใหญ่ทุี�สุดในโลิก  
แลิะระบบ Interactive QR Code ทุี�เปิดโอกาส
ให�ผ้่�มาเยอืนสำารวจึสิ�งทุี�น่าสนใจึได�ด�วยตนเอง  
ทุั�งระบบนิเวศู ทุรัพยากรทุางธรรมช่าติ  
ลิักษ์ณะภั้มิประเทุศูข้องผ่ืนป่าตะวันตก  
รวมทุั�งพื�นทุี�ซึ่ึ�งมีกลิุ่มรอยเลิื�อนพาดผ่่านเป็น
ปัจึจัึยเสี�ยงข้องการเกดิแผ่่นดนิไหว

Experience an adventure in the western 
forestland through the largest satellite 
photo in the world and an interactive QR 
code system. The visitors can explore what 
they are interested in by themselves, 
including ecosystem, natural resources, 
landscape of western forestland, and fault 
zone which was a cause of earthquake.

สู่ำารัวจ 
ผนืป่าต้ะวนัต้ก  

EXPLORE WESTERN  
FORESTLAND

ZONE 

1
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ร่วมค�นหาคำาตอบเกี�ยวกับทุางเลิือก
ด�านพลิังงานข้องยุคนี� เพื�อการดำารง
ช่ีวิตอย่างเป็นมิตรต่อทุรัพยากรโลิก  
เรยีนร้� แสวงหา แลิะใช่�ประโยช่น์จึาก
แหลิ่งพลิังงานธรรมช่าติทุดแทุน 
เชื่�อเพลิิงพลิังงานข้องโลิก ทุี�นับวัน 
มแีต่จึะหมดไป มอีะไรบ�าง ใช่�เมื�อไหร่  
ใช่�อย่างไร ผ่่านระบบ Manual 
Interactive ข้องนทิุรรศูการพลิงังาน
สะอาดแห่งนี�

Find the answers about energy 
alternatives in this period to live life 
with eco-friendliness and care for 
global natural resources. Learn, 
explore, and use natural alternative 
energy instead of fossil fuel that is 
running out. What is alternative 
energy, when can we use it, and how 
can we use it? The answers will be 
found through manual interactive 
media of this clean energy exhibition. 

ขุมืพลิงัทุี�ไมื�มืวีนัหิมืด็ 
LONG-LASTING ENERGY RESOURCE

ZONE 

2
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แสงแหง่การอนรุกัษ์์ทุรพัยากรได�สาดส่องนำาทุางแกม่หาช่นช่าวไทุยเปน็เวลิาเนิ�นนานมากอ่น
กระแสตื�นตัวข้องนานาประเทุศู จึากพระราช่ดำาริแลิะพระราช่กรณียกิจึในพระบาทุสมเด็จึ
พระบรมช่นกาธิเบศูร มหาภั้มิพลิอดุลิยเดช่มหาราช่ บรมนาถึบพิตร ทุี�สมเด็จึพระกนิษ์ฐา 
ธิราช่เจึ�า กรมสมเด็จึพระเทุพรัตนราช่สุดาฯ สยามบรมราช่กุมารี ได�ทุรงสืบสานต่อมาจึน
เกิดเป็น “โครงการอนุรักษ์์พันธุกรรมพืช่อันเนื�องมาจึากพระราช่ดำาริ สมเด็จึพระเทุพรัตน
ราช่สดุาฯ สยามบรมราช่กมุาร”ี หรือ อพ.สธ. หน่วยงานอนรุกัษ์์ทุรัพยากรช่วีภัาพ กายภัาพ  
แลิะภั้มิปัญญาข้องช่าวไทุย

The concept of natural resource conservation is the light that has guided Thai people for 
a long time before the awakening of other countries. Her Royal Highness Princess Maha 
Chakri Sirindhorn has carried on initiatives and work of His Majesty King Bhumibol Adulyadej 
the Great to originate “Plant Genetic Conservation Project under the Royal Initiative of HRH 
Princess Maha Chakri Sirindhorn” or RSPG, an agency that conserves biological and physical 
resources as well as Thai wisdom.

แสู่งนำาทุางแหิ�งการัอนรุักัษ์
GUIDING LIGHT OF CONSERVATION

ZONE 

3

40

กฟผ. พาเพลินิ 8 ศููนย์ก์ารเรีย์นรู� Infinity Learning



พบกับ ฯพณฯ พลิอากาศูเอก กำาธน สินธวานนท์ุ 
องคมนตร ีแลิะอดตีผ่้�ว่าการ กฟผ่. ทุี�จึะมาบอกเล่ิา
ประสบการณ์ตรง ถึึงความทุรงจึำาเมื�อครั�งตามเสดจ็ึฯ  
ระหว่างทุรงปฏิิบัติพระราช่กรณียกิจึการพัฒนาใน
ภั้มิภัาคต่าง ๆ ทุี�จึะให�แง่คิดแลิะแรงบันดาลิใจึแก่ 
คนรุน่หลิงั

Meet His Excellency Air Chief Marshal Kamthon 
Sindhvananda, the former Privy Council and the 
former EGAT Governor who would tell his 
experience and stories when he followed His 
Majesty the King to work for the royal development 
projects in various parts of the country. His stories 
can be lessons learned and inspiration for the next 
generation.

พรัะปณิธาน
ROYAL RESOLUTIONS

ZONE 

4
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ก่อนทุี�จึะสิ�นสุดการมาเยือนศู้นย์ 
การเรยีนร้� “ราช่านรัุกษ์์” แห่งนี� กฟผ่. 
เขื้�อนศูรีนครินทุร์ มีบางสิ�งทุี�จึะมอบ 
ส่้ผ่้� มา เยื อนให�นำาติดตั วกลิับไป  
อันเป็นการสร�างการมีส่วนร่วมใน 
การอนุรักษ์์พันธุกรรมพชื่อีกทุางหนึ�ง 
ส่วนจึะเป็นอะไรนั�น มาค�นหาคำาตอบ
ไ ด� ทุี� ศู้ น ย์ ก า ร เ รี ย น ร้�  ก ฟ ผ่ .  
เขื้�อนศูรนีครนิทุร์ (ราช่านรัุกษ์์) 

Before the visit ends, the Rajanurak 
Learn ing  Cente r  and  EGAT 
Srinagarind Dam will give something 
to visitors to keep as a souvenir and 
also a way to participate in conserving 
plant genetics. Come to find out what 
it is at EGAT Learning Center - 
Srinagarind Dam (Rajanurak). 

อกีหินึ�งการัอนรุักัษ์ 
ทุี�ต้วัคุณ 

CONSERVATION STARTS  
WITH YOU

ZONE 

5
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แผนที่่่ 
SCAN & GO

OPEN   วนัจันัที่ร ์- วนัเสาร์
    Monday - Saturday 
CLOSE  วนัอัาที่ติยแ์ละวนัหยดุนักขััตฤกษ์์
    Sundays and public holidays

อัารยสถาปัตย์
รอังรบัผูพิ้ิการ
หรอืัผูส้งูอัายุ
UNIVERSAL  
DESIGN  
FOR THE 
ELDERLY  
AND 
DISABLED

ห้อังรบั
ประที่านอัาหาร
CANTEEN

ที่่่จัอัดรถ
PARKING  
LOT

learningcenter_snr@egat.co.th

egat.co.th/learningcenter/rachanurak

ศูนูยก์ารเรย่นรูร้าชานรุกัษ์์  
Racharnurak  

สิู่� งอำานวย์ความืสู่ะด็วก
FACILITIES

เวลิาทุำาการั 
OPEN-CLOSE

08.00-16.00

+66 (0) 3457 4248

รา้นขัายขัอัง 
ที่่่ระลกึ
SOUVENIR  
SHOP

ศูนูยก์ารเรย่นรู ้กฟผ.  
เข่ืัอันศูรน่ครนิที่ร ์(ราชานรุกัษ์์) 

300 หมูู่� 4 ตำาบลที่�ากระดาน อัำาเภอัศูรส่วสัดิ�  

จังัหวดักาญจันบรุ ่71250
EGAT Learning Center - Srinagarind Dam (Rajanurak)

300 Moo 4, Tha Kradan Sub-district, 
Si Sawat District, Kanchanaburi Province 71250
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ZONE 3 

ไฟฟ้า 
มืาจากไหิน
Where  
Does 
Electricity 
Come from? 



SPECIAL 
ZONE

ปรัะชาสัู่มืพันธ์
Information



ZONE 1 

พลิงั
Power



ZONE 2

เสู้่นทุาง 
กาลิเวลิา
Timeline



A-2

EGAT Learning Center - Chana

 
ศู่นย์ก์ารัเรัยี์นร่ั ้กฟผ. จะนะ (พลัิงคิด็) 

จงัหิวดั็สู่งขลิา | Songkhla Province



ZONE 4 

แหิลิ�งพลิงังาน
ทุด็แทุน
Alternative 
Energy  
Source



ZONE 5.1

สู่ะพานแหิ�ง
ความืเข้าใจ
Bridge of 
Understanding 



ZONE 5.2 

ปรัะสู่าน
สัู่มืพันธ์
Harmonization



ZONE 6 

พลิงัในต้วัคุณ
Power  
in You



สู่วสัู่ด็คีรับั 
ผมืชื�อ "E-Zee" ครัับ

Hello, I'm E-Zee.

EGAT Learning Center - Chana

จงัหิวัด็สู่งขลิา | Songkhla Province

SPECIAL 
ZONE

นิทุรัรัศูการั
หิมืนุเวยี์น
Circulated 
Exhibition





ศ้นย์การเรย่นร้� กฟผ. จะนะ (พื่ลัิงคิด้) เป็นศ้นย์การเรย่นร้� 

แห่่งแรกของภาคใต�ท่�รว่บ่รว่มคว่ามร้�ด้�านพื่ลัิงงานแลิะการ

ผลิิตไฟฟ้า ตั�งแต่ อด่้ต ปัจจบั่่น แลิะในอนาคต  

EGAT Learning Center - Chana, Songkhla Province is the first learning 

center in the South of Thailand featuring information on energy and 

power generation from the past, the present, and the future.

EGAT Learning Center - Chana

จงัหิวดั็สู่งขลิา | Songkhla Province

ศู่นย์ก์ารัเรีัย์นร่ั ้กฟผ. จะนะ (พลัิงคิด็)  
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นำาเสนอเรื�องราวข้องช่มุช่นแลิะวฒันธรรม
ทุ�องถิึ�น โดยเฉพาะข้องช่าวอำาเภัอจึะนะ 
จึังหวัดสงข้ลิา ไว�ในอาคารสีนำ�าตาลิทุี�
ออกแบบโดยได�แรงบันดาลิใจึจึากรป้ทุรง
เรือกอแลิะ ภัายในแสดงนิทุรรศูการทีุ� 
น่าตื�นตาตื�นใจึแลิะน่าจึดจึำาในระยะยาว 
กระตุ�นให�เกิดการเรียนร้�จึากการปฏิิบัติ
จึรงิ แลิะสามารถึนำาไปใช่�ในชี่วติประจึำาวนั
ได�อย่างเหมาะสม พร�อมเกิดความ
ตระหนกัด�านการใช่�พลิงังานอย่างคุ�มค่า 

View the exhibition on local ways of 
living and culture, particularly of 
Chana District in Songkhla Province. 
The building design is inspired by the 
shape of a Kolae boat, a traditional 
boat used in the southern provinces 
of Thailand. Through exciting and 
memorable exhibitions, it offers 
visitors a practice-based learning 
experience, practical knowledge that 
can be applied in daily life, and 
energy-efficient awareness.
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ต�อนรบัผ้่�มาเยอืนด�วย “พลิงัรอบตวัคณุ” ทุี�พบเจึอ 
ได�ในแต่ลิะวัน โดยใช่�เทุคนิค Augmented 
Reality (AR) ทุี�ผ่สานโลิกแห่งความเป็นจึริง 
เข้�ากับโลิกเสมือนในการจึัดแสดง

Welcome to the learning center with the “Power 
around You” found in everyday life presented 
by augmented reality which merges the virtual 
world with reality.

ปรัะชาสัู่มืพันธ ์ 
INFORMATION

เริ�มต�นทุำาความร้�จึัก ศู้นย์การเรียนร้�  
“พลิังคิด” ผ่่านภัาพยนตร์ 4 มิติ เพื�อ
สำารวจึเรื�องราวเกี�ยวกับศู้นย์การเรียนร้�
แห่ งนี�  ก่อนออกเดินทุางไปสัมผ่ัส
ประสบการณ์ด�านพลิังงานด�วยตนเอง

Get to know EGAT Learning Center - 
Chana, “Power of Thoughts” through a 
4D movie to explore the story of the 
learning center before experiencing the 
power by yourself.

ZONE
SPECIAL 

พลิงั  
POWER

ZONE 

1
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ทุำาความเข้�าใจึววิฒันาการข้องไฟฟา้ ววัิฒนาการข้อง
โลิก จึากยุคมืด ยุคดึกดำาบรรพ์ จึนถึึงการก่อตั�ง 
การไฟฟ้าฝ่่ายผ่ลิิตแห่งประเทุศูไทุย หรือ กฟผ่.  
ผ่้�ผ่ลิติไฟฟ้าเพื�อความสขุ้ข้องคนไทุยมาจึนถึึงทุกุวนันี�

Understand the history of electricity and earth’s 
evolution from the primitive, the medieval, to the 
period when EGAT was established to generate 
power for Thai happiness.

เสู้่นทุางกาลิเวลิา
TIMELINE 

ZONE 

2
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เรียนร้�ความแตกต่างข้องโรงไฟฟ้า
ประเภัทุต่าง ๆ แลิะกระบวนการผ่ลิิต
ไฟฟ้าข้องโรงไฟฟ้าจึะนะทุี�เป็นมิตรต่อ 
สิ�งแวดลิ�อม ผ่่านเทุคนิค Model Mapping

Learn how each type of power plant works 
and how Chana Power Plant generates 
power with eco-friendliness through 
Model Mapping media.

ไฟฟ้ามืาจากไหิน
WHERE DOES ELECTRICITY  

COME FROM? 

ZONE 

3
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ค�นหาพลิงังานทุางเลืิอกใหม่ เมื�อทุรัพยากรพลิงังาน
หลิักทุี�ใช่�ผ่ลิิตไฟฟ้าใกลิ�จึะหมดไป เพื�อให�มีไฟฟ้า 
ใช่�อย่างเพียงพอแลิะยั�งยืนกว่าเดิม แลิะเล่ินเกม
จึำาลิองทุี�ให�ผ่้�เข้�าช่มได�เป็นวิศูวกรสร�างโรงไฟฟ้า

Discover new alternative sources of energy to 
make the power supply adequate and sustainable 
as the main power source is about to run out, 
and play the role of the engineer to construct a 
power plant in a minigame.

แหิลิ�งพลิงังานทุด็แทุน
ALTERNATIVE ENERGY SOURCE

ZONE 

4
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ตื�นตาตื�นใจึกับภัาพยนตร์ข้นาดใหญ่ 270 องศูา  
ฉายภัาพสะทุ�อนหลิากหลิายเรื�องราวทุี� เ ชื่�อมโยง 
เกี�ยวพัน ส่้การประสานความร่วมมือข้องทุุกฝ่่าย  
เพื�อรงัสรรค์สิ�งทุี�ดงีามข้องสงัคม ช่มุช่น แลิะสิ�งแวดลิ�อม

Get excited with a 270° cinema featuring the stories 
that bring people together, leading to the cooperation 
of all sectors to make good things happen for the 
society, community, and environment.

สู่ะพานแหิ�งความืเข้าใจ
BRIDGE OF UNDERSTANDING 

5.1 

ZONE 

5
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สัมผ่ัสเรื�องราวหลิากหลิายแง่มุมข้อง
อำาเภัอจึะนะ นับจึากอดีตหลิายร�อยปี
จึนถึึงปัจึจึุ บัน ผ่ลิลิัพธ์จึากพลิังแห่ง
ภัม้ปัิญญาข้องช่าวจึะนะ ทุี�สร�างอตัลิกัษ์ณ์
ข้องทุ�องถึิ�น ผ่่านการ์ดต่าง ๆ  กว่า 60 ใบ 
จึะทุำาให�คุณได�ร้�จึัก “จึะนะ” มากยิ�งข้ึ�น

Explore the variety of Chana District 
dated back to hundreds of years ago to 
the present, including the power of 
Chana’s wisdom that creates local 
identity displaying through over 60 cards 
to know “Chana” better.

ปรัะสู่านสัู่มืพันธ์
HARMONIZATION

5.2

ปิดทุ�ายด�วยมุมมองส่้ทัุศูนียภัาพจึริงข้อง กฟผ่. จึะนะ  
แลิะค�นพบคำาตอบสุดทุ�ายข้อง “พลิัง” ทุี�แทุ�จึริง ทุี�จึะ
สร�างอนาคตทุางพลิังงานทุี�ยั�งยืน

Appreciate the real scenery of EGAT Chana and find 
out the final answer of the true “Power” that brings a 
sustainable future of energy.พลิงัในต้วัคุณ

POWER IN YOU

ZONE 

6
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เพลิิดเพลิินไปกับหลิากหลิายเรื�องราวน่าสนใจึ 
ทุี� กฟผ่. จึะนะ คดัสรรแลิะนำามาหมนุเวยีนจึดัแสดง  
เพื�อให�ผ่้�ทุี�มาเยือนได�ศูึกษ์าแลิะทุำาความเข้�าใจึ  
ผ่่านนิทุรรศูการหมุนเวียน

Enjoy selected interesting exhibitions circulated 
in this zone to gain more understanding. 

นิทุรัรัศูการัหิมุืนเวยี์น
CIRCULATED EXHIBITION 

ZONE
SPECIAL 
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แผนที่่่ 
SCAN & GO

OPEN   วนัจันัที่ร ์- วนัศูกุร ์
    Monday - Friday 
CLOSE  วนัเสาร ์- อัาที่ติย ์และวันหยดุนักขััตฤกษ์์
    Weekends and public holidays

ที่่่จัอัดรถ
PARKING  
LOT

learningcenter_chana@egat.co.th

egat.co.th/learningcenter/palangkid

ศูนูยก์ารเรย่นรู ้กฟผ. จัะนะ 
EgatChanaLearningCenter 

สิู่� งอำานวย์ความืสู่ะด็วก
FACILITIES

เวลิาทุำาการั 
OPEN-CLOSE

08.00-16.00

+66 (0) 7453 6600

รา้นขัายขัอัง 
ที่่่ระลกึ
SOUVENIR  
SHOP

ศูนูยก์ารเรย่นรู ้กฟผ. จัะนะ (พิลงัคิด)
124/5 หมูู่� 1 ตำาบลป่าชงิ อัำาเภอัจัะนะ  

จังัหวดัสงขัลา 90130
EGAT Learning Center - Chana

124/5 Moo 1, Pa Ching Sub-district, Chana District,  
Songkhla Province 90130

อัาคารโอัที่อ็ัป 
จัำาหน�ายสินค้าชุมู่ชน
รอับโรงไฟฟ้า
OTOP SHOP  
FOR LOCAL  
PRODUCTS AROUND  
CHANA POWER  
PLANT
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ผมืชื�อต้ะวนัครับั
I'm Tawan.

EGAT Learning Center - Thap Sakae

ศู่นย์ก์ารัเรัยี์นร่ั ้กฟผ. ทัุบสู่ะแก 

จงัหิวดั็ปรัะจวบคีรัขัีนธ ์| Prachuap Khiri Khan Province 

ZONE 1 

โซนโถ่งคิด็ด็ ี
Welcome to 
Thap Sakae 
EGAT Learning 
Center



ZONE 2

พลิงังาน 
คือชีวติ้ 
Energy is  
for Life



สู่�วนผมื 
ชื�อวาย์คุรับั 

I'm Wayu. 



EGAT Learning Center - Thap Sakae

จงัหิวัด็ปรัะจวบคีรัขัีนธ ์| Prachuap Khiri Khan Province 

ZONE 3 

โลิกแหิ�ง
พลิงังาน 
World of 
Energy



ZONE 4 

สู่วนสู่นกุ
พลิงังาน  
Energy 
Playground



ZONE 5 

หิม่ื�บา้น
ทุบัสู่ะแก  
Thap Sakae 
Village



ZONE 6 

เปลีิ�ย์นเรัา
เปลีิ�ย์นโลิก 
Change 
Yourself, 
Change  
the World



ZONE 7 

หิมื่�บา้น
พลิงังานแสู่ง
อาทุติ้ย์ ์
Solar Energy 
Village



หินชื่�อเนเป้ย์
I'm Napier. 

ผมืชื�อคิด็ด็คีรับั
I'm Kid Dee.

แลิะผมื 
ชื�อสู่าย์ชลิครับั
And I'm Sai Chon.



ศ้นย์การเรย่นร้� กฟผ. ทับ่สู่ะแก เป็นแห่ล่ิงเรย่นร้�

ด้�านพื่ลัิงงานไฟฟ้า โด้ยเฉพื่าะพื่ลัิงงานห่ม่นเว่่ยน 

รว่มทั�งว่ถ่ิ่ชว่่ติช่มชนชาว่ทบั่สู่ะแก   

EGAT Learning Center - Thap Sakae is a learning center 

on electric power, especially renewable energy, and ways 

of life of Thap Sakae community. 

EGAT Learning Center - Thap Sakae

จงัหิวดั็ปรัะจวบคีรัขัีนธ ์ | Prachuap Khiri Khan Province 

ศู่นย์ก์ารัเรีัย์นร่ั ้กฟผ. ทุบัสู่ะแก 
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It aims to create positive 
inspiration through practice-
based learning and visitor 
participation, under the 
concept “Thinking Well” 
starting from a little change 
everyone can do to make a 
better world. The learning 
center is situated in Thap 
Sakae Solar Power Plant 
which has an installed 
capacity of 5 MW, in Thap 
Sakae District, Prachuap 
Khiri Khan Province.

เสริมสร�างแรงบันดาลิใจึเช่ิงบวก ผ่่านการ
ทุดลิองฝ่ึกปฏิิบัติแลิะการมีส่วนร่วมข้อง 
ผ่้�เข้�าช่ม จึากแนวคดิ “คิดด”ี โดยเริ�มต�นจึาก 
จึดุเลิก็ ๆ  ทุี�ทุกุคนสามารถึเปลิี�ยนแปลิงโลิก
ให�ดขึี้�นได� ศู้นย์การเรยีนร้� กฟผ่. ทุบัสะแก  
ตั�งอย้่บริเวณโครงการโรงไฟฟ้าพลิังงาน
แสงอาทุิตย์ข้นาด 5 เมกะวัตต์ อำาเภัอ
ทุับสะแก จึังหวัดประจึวบคีรีข้ันธ์

59

กฟผ. พาเพลินิ 8 ศููนย์ก์ารเรีย์นรู� Infinity Learning



ต�อนรับผ่้�เข้�าช่มด�วยตัวแทุนพลิังงานสะอาด ทุี�จึุด
พลิังคิดดีผ่่านสิ�งต่าง ๆ รอบตัว เพื�อโลิกข้องเรา  
โดยเริ�มต�นจึากจุึดเลิก็ ๆ ใกลิ�ตัว ทุี�ทุกุคนสามารถึ 
ทุำาได� เพื�อเปลิี�ยนแปลิงโลิกใบนี�ให�น่าอย้่

Meet the mascots of clean energy to ignite the 
well-thinking power starting from simple things 
around you to make the world a better place.

โซนโถ่งคิด็ด็ ี  
WELCOME TO THAP SAKAE  

EGAT LEARNING CENTER

ZONE 

1
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เปดิประสบการณก์ารเรยีนร้�เรื�องพลิงังาน
ในร้ปแบบโรงภัาพยนตร์ 4 มิติ พร�อม
เทุคนิคพิเศูษ์ผ่่านจึอภัาพโอบลิ�อมรอบ
ทุิศูทุางทุี�สร�างความตื�นตาตื�นใจึไปกับ 
การเดินทุางค�นพบต�นกำาเนิดข้องแหลิ่ง
พลิังงานต่าง ๆ ในโลิก ส่้พัฒนาการข้อง
การผ่ลิิตไฟฟ้าในประเทุศูไทุย รวมถึึง 
การสร�างสรรคพ์ลิงังานทุดแทุน เพื�อสร�าง
ชุ่มช่นแลิะโลิกให�น่าอย้่

Broaden your experience on energy 
through a 4D movie on a surrounding 
screen with special effects to go deep 
into the origin of energy sources, power 
generat ion in Thai land, and the 
development of renewable energy for a 
better community and world. 

พลิงังานคือชีวติ้    
ENERGY IS FOR LIFE

ZONE 

2
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เรียนร้�เรื�องราวเกี�ยวกบัการกำาเนดิไฟฟ้า จึากคำาถึามทุี�ว่า ไฟฟ้ามาจึาก
ไหน ประวัตศิูาสตร์ไฟฟ้าไทุยแลิะประเทุศูต่าง ๆ  ประเภัทุข้องโรงไฟฟ้า
แต่ลิะช่นดิ แลิะระบบส่งไฟฟ้าข้องไทุยทุี� กฟผ่. ได�มุง่มั�นพฒันาแลิะสร�าง
ความมั�นคงทุางด�านพลิงังานให�ประช่าช่นมไีฟฟ้าใช่�อย่างเพียงพอ

Learn about the origin of electricity from answering the question “Where 
does electricity come from?” to the history of Thai electricity and other 
countries, types of power plants, and transmission system of Thailand 
to see EGAT’s commitment to ensure power security and availability.   

โลิกแหิ�งพลิงังาน     
WORLD OF ENERGY

ZONE 

3

62

กฟผ. พาเพลินิ 8 ศููนย์ก์ารเรีย์นรู� Infinity Learning



เพลิิดเพลิินไปกับสวนสนุกพลิังงาน ทุี�สอดแทุรกความร้�เกี�ยวกับการผ่ลิิตไฟฟ้า
จึากพลิงังานหมนุเวยีน 4 ประเภัทุ ได�แก่ พลิงังานแสงอาทุติย์ พลิงังานลิม พลิงันำ�า  
แลิะพลิังงานช่ีวมวลิ รวมไปถึึงโรงไฟฟ้าพลิังงานทุดแทุนทัุบสะแก โรงไฟฟ้า
ต�นแบบพลิังงานแสงอาทุิตย์ แลิะโรงไฟฟ้าระบบก๊าซึ่ช่ีวภัาพจึากหญ�าเนเปียร์

Enjoy yourself at the Energy Playground where you can also get knowledge 
on power generation from four types of renewable energy, i.e., solar, wind, 
hydropower, and biomass; and get to know Thap Sakae Solar Power Plant 
which is the model of solar power plant and biogas power plant fueled by 
Napier grass.

สู่วนสู่นกุพลัิงงาน      
ENERGY PLAYGROUND

ZONE 

4
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สัมผ่ัสวิถึีช่ีวิตช่าวชุ่มช่นทัุบสะแก จึากนิทุรรศูการทุี�เลิ่า 
เรื�องราวความเป็นมา แลิะวถีิึชี่วิตช่าวทุบัสะแกทุี�ผ่ก้พันกบั  
3 อาช่ีพหลิัก ได�แก่ เหมืองแร่ สวนมะพร�าว แลิะประมง 
พื�นบ�าน เรื�องราวอัตลิักษ์ณ์แลิะภั้มิปัญญาทุ�องถึิ�น ศูาสนา
แลิะความเชื่�อ ศูิลิปวัฒนธรรม รวมไปถึึงแหลิ่งทุ่องเทุี�ยว 
แลิะภัาพสะทุ�อนมมุมองข้องช่าวทุบัสะแก จึากคำาถึามทุี�ว่า  
“อยากให�อนาคตข้องช่าวทุับสะแกเป็นอย่างไร”

Feel the charm of Thap Sakae Village through the exhibition 
presenting the background, local way of life (mainly 
attached to mining, coconut plantation, and artisanal 
fishing), local identity and wisdom, religion and belief, art 
and culture, tourist attractions, and pictures reflecting 
Thap Sakae villagers’ perspectives on the question “What 
do we want Thap Sakae to look like in the future?”

หิม่ื�บา้นทุบัสู่ะแก     
THAP SAKAE 

VILLAGE

ZONE 

5
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รว่มสร�างช่มุช่นในฝ่นักบัหม้บ่�านพลิงังาน
สะอาดในโซึ่นเปลิี�ยนเราเปลิี�ยนโลิก ผ่่าน
กิจึกรรมระบายสีน�องคิดดีแลิะผ่องเพื�อน 
แลิะตื�นตากับเทุคนิคพิเศูษ์สร�างสีสันให�
หม้่บ�านพลิังงานสะอาดทุับสะแก

Let’s build a dream village of clean 
energy through painting Kid Dee and 
friends and then get excited with colorful 
special effects brightening the clean 
energy village of Thap Sakae. 

เปลิี�ย์นเรัาเปลีิ�ย์นโลิก      
CHANGE YOURSELF, 
CHANGE THE WORLD

ZONE 

6
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ช่มบรรยากาศูทุี�สวยงามข้อง
หม้่บ� านพลัิงงานแสงอาทุิตย์
ทุับสะแกในมุมส้ง ผ่่านกลิ�องส่อง
ทุางไกลิ ณ หอคอยช่มวิวช่ั�น 5

Get the beautiful bird's-eye view 
of Thap Sakae Solar Energy 
Village through a telescope at the 
viewpoint tower on the 5th floor. 

หิมื่�บา้น 
พลิงังานแสู่งอาทุติ้ย์ ์      
SOLAR ENERGY VILLAGE

ZONE 

7
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อัารยสถาปัตย์
รอังรบัผูพิ้ิการ
หรอืัผูส้งูอัายุ
UNIVERSAL  
DESIGN  
FOR THE 
ELDERLY  
AND 
DISABLED

แผนที่่่ 
SCAN & GO

learningcenter_tsk@egat.co.th

OPEN   วนัจันัที่ร ์- วนัเสาร ์
    Monday - Saturday 
CLOSE  วนัอัาที่ติยแ์ละวนัหยดุนักขััตฤกษ์์
    Sundays and public holidays

ที่่่จัอัดรถ
PARKING  
LOT

egat.co.th/learningcenter/palangkid-d

ศูนูยก์ารเรย่นรู ้กฟผ.ที่บัสะแก 
EGATLearningcenterTSK 

สิู่� งอำานวย์ความืสู่ะด็วก
FACILITIES

เวลิาทุำาการั 
OPEN-CLOSE

09.00-16.00

+66 (0) 3290 6003-4

รา้นขัายขัอัง 
ที่่่ระลกึ
SOUVENIR  
SHOP

ศูนูยก์ารเรย่นรู ้กฟผ. ที่บัสะแก
111/5 หมูู่� 1 ตำาบลนาหูกวาง อัำาเภอัทัี่บสะแก 

จังัหวดัประจัวบค่รขั่ันธ ์77130
EGAT Learning Center - Thap Sakae
111/5 Moo 1, Na Hu Kwang Sub-district, 

Thap Sakae District, Prachuap Khiri Khan Province 77130

ห้อังละหมู่าด
PRAYER ROOM
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EGAT Learning Center – Lam Takong

ศู่นย์ก์ารัเรัยี์นร่ั ้กฟผ. ลิำาต้ะคอง 

จงัหิวดั็นครัรัาชสีู่มืา  | Nakhon Ratchasima Province

ZONE 1 

ลิานผ่ก้ลิา้  
Plaza Nova



ZONE 2

ภัารักจิพิชิต้ 
ด็นิแด็น
พลิงังาน  
Lam Takong 
Energy Quest





EGAT Learning Center – Lam Takong

จงัหิวัด็นครัรัาชสีู่มืา  | Nakhon Ratchasima Province

ZONE 3 

ด็นิแด็น
พลิงังาน 
New  
Frontier



ZONE 4 

ด็นิแด็น
พลิงังาน 
แหิ�งอนาคต้   
New  
Discovery



ZONE 5 

ภัารักิจ 
ผลิติ้ไฟฟ้า 
เพื�อความืสู่ขุ
ของคนไทุย์   
EGAT  
Energy Quest



ZONE 6 

ฐาน 
บญัชาการั
สู่มืด็ลุิ 
พลิงังาน  
The  
Balance



ZONE 7 

มื�วนซื�น 
ลิำาต้ะคอง 
The 
Happiness of 
Lam Takong



สู่วสัู่ด็คีรับั 

ผมืชื�อ "H-Bot" ครับั
Hi! I'm H-Bot. 



ศ้นย์การเร่ยนร้� กฟผ. ลิำาตะคอง ตั�งอย้่ใกลิ�บ่ริเว่ณอ่างพัื่กนำาตอนบ่น 

เขายายเท่�ยง จงัห่วั่ด้นครราชสู่่มา ตวั่อาคารตกแต่งด้�ว่ย Wall Building Wind 

Power ทำาให่�ผนังตก่พื่ลิิ�ว่ไห่ว่ตามแรงลิม ท่�สู่ะด่้ด้ตาตั�งแตแ่รกเห็่น  

EGAT Learning Center - Lam Takong is situated near the upper reservoir on Yai 

Thiang hill in Nakhon Ratchasima Province. The building is decorated with a 

“Wall Building Wind Power,” an eye-catching façade moving to the wind.

EGAT Learning Center – Lam Takong

จงัหิวดั็นครัรัาชสีู่มืา | Nakhon Ratchasima Province

ศู่นย์ก์ารัเรีัย์นร่ั ้กฟผ. ลิำาต้ะคอง 
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The learning center showcases 
knowledge on electric power 
and power generation from 
fossil fuels and renewable 
energy, e.g., pumped-storage 
hydropower and wind. Among 
the presented technologies is 
the Wind Hydrogen Hybrid 
system, an energy storage 
innovation storing electricity in 
the form of hydrogen, which is 
applied to supply electricity for 
the building.

ศู้นย์การเรียนร้�แห่งนี�เป็นแหลิ่งเรียนร้�
ด�านพลิังงานไฟฟ้า การผ่ลิิตไฟฟ้าจึาก
พลิงังานประเภัทุตา่ง  ๆ  ทุั�งจึากเชื่�อเพลิงิ
ฟอสซึ่ิลิแลิะพลิังงานหมุนเวียน ไม่ว่า 
จึะเป็น โรงไฟฟ้าพลิังนำ�าแบบส้บกลิับ 
การผ่ลิิตไฟฟ้าจึากกังหันลิม แลิะ
นวัตกรรมทุี�ทุนัสมยั นั�นคือ ระบบ Wind 
Hydrogen Hybrid ซึ่ึ�งเป็นเทุคโนโลิยี
กักเก็บพลัิงงานไฟฟ้าจึากกังหันลิม 
ในรป้ข้องกา๊ซึ่ไฮ่โดรเจึน โดยระบบนี�ถ้ึก
นำามาใช่�ผ่ลิิตพลิังงานไฟฟ้าให�กับ
อาคารศู้นย์การเรียนร้�อีกด�วย
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เตรียมพร�อมผ่จึญภััยในดินแดนพลิังงาน  
ลิงทุะเบียนรับ RFID เพื�อมอบภัารกิจึให�แก่
เหลิ่าผ่้�กลิ�า แลิะทัุกทุาย H-bot ตัวแทุน
พลิังงานแห่งอนาคต

Get ready for a journey into the world of 
energy by registering to receive an RFID to 
take a mission as a braver and say hello to 
H-bot who represents the future energy.

ลิานผ่ก้ลิา้   
PLAZA NOVA

ZONE 

1
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ช่มภัาพยนตร์ 7 มิติ แลิะพบกับ “น�องแทุน” 
ตัวแทุนเด็กจึากชุ่มช่นลิำาตะคอง ทุี�จึะพาไป
ผ่จึญภััยในดินแดนพลิังงาน แลิะตามหา
พลิังงานแห่งอนาคต

Enjoy the 7D movie and meet “Nong Tan,”  
a local boy from Lam Takong Village who will 
take you to the New Frontier on a quest for 
the energy of the future.

ภัารักจิพิชิต้ 
ด็นิแด็นพลิงังาน     

LAM TAKONG ENERGY QUEST

ZONE 

2
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ตะลิุยดินแดนพลัิงงานนำ�า (Water 
Frontier) พลิงังานลิม (Wind Frontier) 
แลิะพลิั งงานแสงอาทุิตย์  (So lar 
Frontier) พร�อมช่มทุิวทุัศูน์แสนงดงาม
ข้องพื�นทุี�ลิำาตะคองทุี�มองไม่เห็นด�วย 
ตาเปล่ิาบนหอคอยดนิแดนแห่งพลัิงงาน  
(The Tower of Energy)

Visit the Water Frontier, Wind Frontier, 
and Solar Frontier and admire the 
beautiful scenery of Lam Takong area, 
that cannot be seen with the naked eye, 
on the Tower of Energy.

ด็นิแด็นพลิงังาน      
NEW FRONTIER

ZONE 

3
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ค�นหาพลิังงานใหม่แห่งอนาคต กับนวัตกรรม
พลิังงานสุดลิำ�าอย่าง “Wind Hydrogen Hybrid”  
เมื�อพลิงังานลิมแลิะไฮ่โดรเจึนผ่นึกกำาลิงัรว่มกันสร�าง
ความมั�นคงด�านพลิังงานไฟฟ้า

Discover the new energy of the future which is 
“Wind Hydrogen Hybrid,” the innovation combining 
wind power and hydrogen to create power security. 

ด็นิแด็นพลัิงงานแหิ�งอนาคต้      
NEW DISCOVERY

ZONE 

4
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ทุอ่งไปในอโุมงคก์าลิเวลิาทุี�จึะพาไปตามตดิภัารกจิึ
สดุทุ�าทุายข้อง กฟผ่. ในการผ่ลิติไฟฟ้าเพื�อความสุข้ 
ข้องคนไทุย ตั�งแต่ยุคบุกเบิกถึึงปัจึจึุบัน

Travel through the time tunnel to see the mission 
of EGAT in generating electricity for Thai 
happiness from the pioneer period to the present. 

ภัารักจิผลิติ้ไฟฟ้า 
เพื�อความืสู่ขุของคนไทุย์

EGAT ENERGY QUEST

ZONE 

5
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สวมบทุบาทุผ้่�ควบคุมฐานบัญช่าการ  
เพื�อร่วมภัารกจิึ “สร�างสมดลุิพลัิงงานไฟฟ้า”  
โดยเลิ่มเกมควบคุมแลิะปรับสัดส่วน 
เช่ื�อเพลิิงผ่ลิิตไฟฟ้าได�ด�วยตนเอง

Play the role of the commander of the 
control center in a mission to “create a 
balance of electricity” by adjusting the 
fuel mix for power generation.

ฐานบญัชาการัสู่มืดุ็ลิพลิงังาน       
THE BALANCE

ZONE 

6
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ม่วนไปในดินแดนแห่งรอยยิ�ม 
ความสุข้แลิะความมีช่ีวิตช่ีวา 
เรื�องราวการอย้ร่่วมกันข้องช่มุช่น
ทุี�อาศูัยอย้่รอบโรงไฟฟ้าแลิะ 
ลิุ่มนำ�าลิำาตะคองแบบพึ�งพาอาศูัย
กันอย่างกลิมกลิืน

Have fun in the land of smiles, 
happiness, l ivel iness, and 
harmonization of communities 
around the power plant in the 
area of Lam Takong river.

มื�วนซื�นลิำาต้ะคอง       
THE HAPPINESS OF 

LAM TAKONG

ZONE 

7
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แผนที่่่ 
SCAN & GO

learningcenter_ltk@egat.co.th

OPEN   วนัอังัคาร - วนัอัาที่ติย ์ 
    Tuesday - Sunday 
CLOSE  วนัจันัที่รแ์ละวนัหยดุนักขััตฤกษ์์
    Mondays and public holidays

* ที่่อ่ั�างเกบ็นำาตอันบน (Available at upper reservoir)

ศูนูยก์ารเรย่นรู ้กฟผ.ลำาตะคอัง 
EGATLearningcenterLAMTAKONG 

สิู่� งอำานวย์ความืสู่ะด็วก
FACILITIES

เวลิาทุำาการั 
OPEN-CLOSE

09.00-17.00

+66 (0) 4498 4007

llc.egat.co.th

ศูนูยก์ารเรย่นรู ้กฟผ. ลำาตะคอัง
301 หมูู่� 6 ตำาบลคลอังไผ�  

อัำาเภอัส่คิ�ว จังัหวดันครราชส่มู่า 30340
EGAT Learning Center - Lam Takong
301 Moo 6, Khlong Phai Sub-district,  

Sikhio District, Nakhon Ratchasima Province 30340

อัารยสถาปัตย์
รอังรบัผูพิ้ิการ
หรอืัผูส้งูอัายุ
UNIVERSAL  
DESIGN  
FOR THE 
ELDERLY  
AND 
DISABLED

รา้นอัาหาร
RESTAURANT*

ที่่่จัอัดรถ
PARKING  
LOT

รา้นขัายขัอัง 
ที่่่ระลกึ
SOUVENIR  
SHOP*
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EGAT Learning Center - Mae On

ศู่นย์ก์ารัเรัยี์นร่ั ้กฟผ. แมื�ออน 

จงัหิวดั็เชีย์งใหิมื� | Chiang Mai Province



ผมืชื�อ 

น้องซันนี�ครับั
I'm Sunny. 

ZONE 3 

นวตั้กรัรัมื 
เพื�อชีวติ้ 

ทุี�ด็กีว�า  
Innovation  
for a  
Better Life



ZONE 1 

แสู่งสู่ว�าง 
สู่่�โลิก   
Light up  
the World



ZONE 4 

จดุ็ปรัะกาย์
ความืคิด็
สู่รัา้งสู่รัรัค์    
Light up  
Your  
Creativity



ZONE 2

ไฟฟ้าไทุย์ 
สู่่�ความืยั์�งย์นื   
Thai  
Electricity  
to Sustainability



EGAT Learning Center - Mae On

จงัหิวัด็เชีย์งใหิมื� | Chiang Mai Province



ศ้นย์การเรย่นร้� กฟผ. แมอ่อน  ตั�งอย้่ภายในบ่รเิว่ณสู่ถ่าน่พื่ลัิงงาน

แสู่งอาทิตย์สัู่นกำาแพื่ง (แม่ออน) อำาเภอแม่ออน จังห่ว่ัด้เชย่งให่ม ่

เป็นแห่ล่ิงเรย่นร้�เก่�ยว่กบั่นว่ตักรรมพื่ลัิงงาน แลิะพื่ลัิงงานทางเล่ิอก

ในอนาคต โด้ยเฉพื่าะพื่ลัิงงานแสู่งอาทิตย์ ภายใต�แนว่คิด้ 

จด่้ประกายแห่่งการเรย่นร้� “Light Up Your Life”  

EGAT Learning Center - Mae On is located in the area of San Kamphaeng 

Solar Power Plant (Mae On) in Mae On District, Chiang Mai Province. It is 

a learning center about energy innovation and alternative energy of the 

future, especially solar power under the concept of “Light up Your Life.” 

EGAT Learning Center - Mae On

จงัหิวดั็เชีย์งใหิมื�  | Chiang Mai Province

ศู่นย์ก์ารัเรีัย์นร่ั ้กฟผ. แมื�ออน 
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The learning center combines modernity with local 
identity. The building uses brick walls in the style 
of the Tha Phae Gate with bricks arranged in 
different planes to create extraordinary and 
beautiful designs from shadows when the sun 
shines down on the wall. Moreover, the brick walls 
mean strength and security, which reflect EGAT’s 
mission to maintain the power system security of 
the country.

ศู้นย์การเรียนร้�แห่งนี�ผ่สมผ่สานความทุันสมัยร่วมกับ 
อัตลิักษ์ณ์ทุ�องถิึ�น โดยตัวอาคารนำาร้ปแบบข้อง 
กำาแพงอิฐทุี�ประต้ทุ่าแพมาใช่� โดยจัึดเรียงก�อนอิฐใน
ระนาบทุี�แตกต่างกันไป ทุำาให�เกิดลิวดลิายข้องเงาสวย
แปลิกตายามแสงอาทุติย์ส่องลิงมากระทุบ นอกจึากนั�น  
กำาแพงอฐิยงัแสดงถึึงความมั�นคงแข็้งแรง แลิะสะทุ�อนถึึง 
ภัารกิจึข้อง กฟผ่. ทุี�มุง่มั�นรกัษ์าความมั�นคงทุางพลิงังาน
ไฟฟ้าข้องประเทุศูอีกด�วย
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เรียนร้�การกำาเนิดไฟฟ้าครั� งแรก 
ข้องโลิก จึากจึุดเริ�มต�นส่้การค�นพบ
ไฟฟ้า สิ�งประดิษ์ฐ์ นวัตกรรม แลิะ
พัฒนาการข้องไฟฟ้าในปัจึจึุบัน

Learn about the history of electricity, 
from the very beginning to the 
discovery of electricity, inventions, 
innovations, and the development of 
electricity in the present day.

แสู่งสู่ว�างสู่่�โลิก    
LIGHT UP 

THE WORLD 

ZONE 

1
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ย�อนด้จึดุเริ�มต�นแลิะพฒันาการข้องกจิึกรรมไฟฟา้ใน
ประเทุศูไทุย รวมถึึง 5 ทุศูวรรษ์ ข้อง กฟผ่. ทุี�มุ่งมั�น
พัฒนาอย่างไม่หยุดยั�ง

See the starting point and development of electricity 
business in Thailand, including the five decades of 
EGAT’s determination to continual development.

ไฟฟ้าไทุย์สู่่�ความืยั์�งย์นื      
THAI ELECTRICITY TO SUSTAINABILITY

ZONE 

2
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เปดิประสบการณก์ารผ่ลิติไฟฟา้จึากพลิงังานรป้แบบตา่ง  ๆ  แลิะ
นวัตกรรมการผ่ลิิตไฟฟ้าในยุคปัจึจึุบัน ทุั�งจึากประเทุศูไทุยแลิะ
ทุั�วโลิก รวมไปถึึงนวัตกรรมไฟฟ้าทุี�นำาไปใช่�ในช่ีวิตประจึำาวัน

Experience electricity generation from different types of energy 
sources and present-day electricity generation innovations, 
both in Thailand and around the world, including energy 
innovations used in daily life.

นวัต้กรัรัมืเพื�อชีวติ้ทุี�ด็กีว�า  
INNOVATION 

FOR A BETTER LIFE

ZONE 

3
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แผนท่่ี่ 
SCAN & GO

OPEN   วนัอังัคาร - วนัอัาที่ติย ์ 
    Tuesday - Sunday 
CLOSE  วนัจันัที่รแ์ละวนัหยดุนักขััตฤกษ์์
    Mondays and public holidays

ศูนูยก์ารเรย่นรู ้กฟผ. แมู่�อัอัน 
EGATLearningcenterMAEON 

สิู่� งอำานวย์ความืสู่ะด็วก
FACILITIES

เวลิาทุำาการั 
OPEN-CLOSE

09.00-16.00

+66 (0) 5303 7088

ศูนูยก์ารเรย่นรู ้กฟผ. แมู่�อัอัน 
7/1 หมูู่� 2 ตำาบลบา้นสหกรณ์ อัำาเภอัแมู่�อัอัน  

จังัหวดัเชย่งใหมู่� 50130
EGAT Learning Center - Mae On

7/1 Moo 2, Ban Sa Ha Khon Sub-district,  
Mae On District, Chiang Mai Province 50130

ตามน�อง Sunny ไปต่อยอดความคิดสร�างสรรค์ผ่่าน
กิจึกรรมการเรียนร้�แลิะสร�างนวัตกรรมง่าย ๆ ด�วย
ตนเอง เพื�อเป็นแนวทุางในการพัฒนาชุ่มช่นแม่ออน

Follow Sunny to improve your creativity with learning 
activities and create simple innovations by yourself 
as a way to develop the Mae On community.

จดุ็ปรัะกาย์ความืคิด็สู่รัา้งสู่รัรัค์        
LIGHT UP YOUR CREATIVITY

ZONE 

4

อัารยสถาปัตย์
รอังรบัผูพิ้ิการ
หรอืัผูส้งูอัายุ
UNIVERSAL  
DESIGN  
FOR THE 
ELDERLY  
AND 
DISABLED

ที่่่จัอัดรถ
PARKING  
LOT

แลิว้มืาเทุี�ย์วกนั
นะครับั

Please come to  
visit us.
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EGAT Learning Center - Smart Grid

จงัหิวดั็แมื�ฮ�องสู่อน  | Mae Hong Son Province

ศู่นย์ก์ารัเรัยี์นร่ั้
โครังข�าย์ไฟฟ้าอจัฉรัยิ์ะ กฟผ. 





กฟผ. ได้�ด้ำาเนินการโครงการนำาร่องการพัื่ฒนา 

สู่มารท์กรดิ้ท่�จงัห่วั่ด้แม่ฮ่่องสู่อน เพ่ื่�อสู่าธติ ว่จิยั แลิะ

พัื่ฒนาด้�านสู่มาร์ทกริด้ในระดั้บ่ประเทศแลิะระดั้บ่

ภ้มิภาคอาเซึ่่ยน เพ่ื่�อให่�จังห่วั่ด้แม่ฮ่่องสู่อนม่คว่าม

มั�นคงทางระบ่บ่ไฟฟ้า อ่กทั�งเป็นต�นแบ่บ่เม่องท่�ม่

ประสิู่ทธภิาพื่ด้�านการใช�พื่ลัิงงานอย่างยั�งย่น

EGAT Learning Center - Smart Grid

จงัหิวดั็แมื�ฮ�องสู่อน  | Mae Hong Son Province

ศู่นย์ก์ารัเรีัย์นร่ั้
โครังข�าย์ไฟฟ้าอจัฉรัยิ์ะ กฟผ. 

SMART SYSTEM

SMART LEARNING
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EGAT has carried out the Smart Grid 

Development Pilot Project in Mae 

Hong Son Province to demonstrate, 

research, and develop smart grid at 

the national and ASEAN levels. The 

objective is to develop Mae Hong Son 

Province to have power system 

security and be a sustainable model 

city with energy efficiency.

The Smart Grid 
Development Strategy 

is divided into four parts, namely 
1. Smart Energy 
2. Smart System 
3. Smart City 
4. Smart Learning

ย์ทุุธศูาสู่ต้ร์ัการัพัฒนา
ด็า้นสู่มืาร์ัทุกริัด็ 

แบ่งออกเป็น 4 ด�าน ได�แก่ 
1. Smart Energy  
2. Smart System  
3. Smart City  
4. Smart Learning

SMART CITY

SMART ENERGY
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ภัาย ใต� ยุ ทุ ธศูาสตร์ ก า รพัฒนาด� าน  
Smart Learning กฟผ่. ให�ความสำาคัญใน
การถ่ึายทุอดองค์ความร้�แก่ทุุกภัาคส่วน  
จึึงเกิดเป็น "ศู้นย์การเรียนร้�โครงข้่ายไฟฟ้า
อัจึฉริยะ กฟผ่. แม่ฮ่่องสอน" แหลิ่งเรียนร้�
ด�านเทุคโนโลิยีสมาร์ทุกริด (Smart Grid) 
การจึดัการพลิงังาน การผ่ลิติ การใช่�พลิงังาน
อย่างช่าญฉลิาด แลิะการบ้รณาการ 
สมดุลิระหว่าง เทุคโนโลิยี  ธรรมช่าติ  
กับวิถึีช่ีวิต ไปส่้การเป็น "เมืองน่าอย้่อย่าง
ยั� ง ยื น "  ผ่่ า น สื� อ จึั ด แ ส ด ง ทุี� ทุั น ส มั ย  
โดยมุ่งหวังให�เป็นศู้นย์การเรียนร้�ค้่ชุ่มช่น  
ทุี� ช่่ วยสร�าง เสริมศูักยภัาพข้องชุ่มช่น 
ในการพัฒนาโครงการสมาร์ทุกริดข้อง
จึังหวัดแม่ฮ่่องสอนในอนาคตอีกด�วย

ข้ณะนี�ศู้นย์การเรียนร้� โครงข้่ายไฟฟ้า
อัจึฉริยะ กฟผ่. แม่ฮ่่องสอน อย้่ระหว่าง 
การก่อสร�าง มีกำาหนดแลิ�วเสร็จึภัายใน 
ปี พ.ศู. 2565

Currently, EGAT Learning Center - Smart 
Grid in Mae Hong Son Province is under 
construction and plans to open within 2022.
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Under the smart learning development strategy, EGAT gives importance to passing 
on knowledge to all sectors; therefore, EGAT Learning Center - Smart Grid in Mae 
Hong Son Province was established. It is a learning center on smart grid technology, 
energy management, smart energy generation and utilization, and the balanced 
integration of technology, nature, and way of life towards becoming a “sustainable 
pleasant city” through the showcase of modern exhibitions. The learning center 
hopes to stand beside the community and support the community’s potential to 
develop the smart grid project of Mae Hong Son Province in the future.
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บทุสู่�งทุา้ย์
Summary

ศ้นย์การเร่ยนร้� กฟผ. ทั�ว่ประเทศพื่ร�อมแลิ�ว่ 

ท่�จะเปิด้ประสู่บ่การณ์การเร่ยนร้�ด้�านพื่ลัิงงาน

อย่างไม่ร้�จบ่ เราภ้มิใจท่�ได้�เป็นสู่่ว่นห่น่�งในการ

แบ่่งปันแลิะสู่่งเสู่ริมการเร่ยนร้�นอกห่�องเร่ยน  

จด่้ประกายคว่ามคิด้สู่ร�างสู่รรค์ รว่มทั�งตอ่ยอด้การ

พัื่ฒนาสัู่งคมให่�เติบ่โตอย่างยั�งย่นด้�ว่ยรากฐาน

แห่่งภมิ้ปัญญา เพ่ื่�อชว่่ติท่�ด่้กว่่าของคนไทย
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EGAT Learning Centers nationwide are ready to give 

you a never-ending experience of energy learning. 

We are proud to be a part of sharing and promoting 

out-of-class learning to spark creativity and further 

develop the society to have sustainable growth with 

a foundation of wisdom for the better life of Thais.



F6624F

แล้ว้พบกันัท่ี่�
ศููนย์ก์ัารเรย่์นรู ้กัฟผ.

นะครบั

ติิดติามข่่าวสาร 
ข่องศููนย์์กัารเร่ย์นรู้ กัฟผ.

learningcenter.egat.co.th

Learn more about  
EGAT Learning Centers

See you at 
EGAT Learning 

Centers. 

F6624F

http://www.egat.co.th/learningcenter


กฟผ. พาเพลิิน 
ชวนเทีุ�ย์ว 8 ศู่นย์์การัเรัีย์นร่ั้ กฟผ.

ในรููปแบบอิินเทอิรู์แอิคทีฟมััลติิมัีเดีีีีย

Scan QR Code 
to read as Interactive Multimedia

Infinity 
Learning

http://www.egat.co.th/images/information/pubdocs/2564/infinity-learning/
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การูไฟฟ้าฝ่่ายผลิติแห่่งปรูะเทศไทย  53 หมู่่� 2 ถ.จรััญสนิิทวงศ์์ ต.บางกรัวย อ.บางกรัวย จ.นินิทบุรัี 11130

Electricity Generating Authority of Thailand  53 Moo 2 Charansanitwong Road, Bang Kruai, Nonthaburi 11130 

EGAT_Official @EGAT_Officialกฟผ. การไฟฟ้าฝ่่ายผลติ 
แห�งประเที่ศูไที่ย 

@EGAT

EGAT

http://www.egat.co.th
https://www.instagram.com/egat_official/?hl=en
https://www.facebook.com/EGAT.Official/
https://twitter.com/egat_official?lang=en
http://www.egat.co.th
https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=egat

