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Amid the ongoing challenging situation, the Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT)
has a vital mission and carries great responsibility.
Ensuring power system security is absolutely essential. It can only be fully achieved by not
only focusing on developing efĝcient operations, but taking care of and standing by Thai
society. By helping to uplift the quality of life, EGAT is key to enabling us all to grow together
sustainably.
In rigorously sticking to these operational guidelines, EGAT has received many awards both
nationally and internationally. Each one testiĝes to the determination of EGAT personnel in following
the ‘EGAT for ALL’ call to action that emphatically recognizes how EGAT belongs to everyone and
works for everyone.
Moreover, such success can only be achieved with the invaluable support of all EGAT’s
stakeholders.
This ĝnal edition of EGAT MAGAZINE for 2021 invites you to share the pride in this
accomplishment.
Thank you.
OCTOBER - DECEMBER 2021
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EGAT LEARNING
CENTER - LAMTAKONG
WINS THAILAND
TOURISM AWARDS
The 13th Thailand Tourism Awards have
honored the Electricity Generating
Authority of Thailand (EGAT)’s Lamtakong
Jolabha Vadhana Power Plant and EGAT
Learning Center - Lamtakong in Nakhon
Ratchasima Province.
The power plant received the Gold
Award for best tourist attraction for
learning, while the learning center won the
award for promoting education among
visitors.
Her Royal Highness Princess Ubolratana
graciously presented the awards to EGAT
Governor, Mr. Boonyanit Wongrukmit in
a virtual presentation on October 11, 2021.
The awarding of the Thailand Tourism
Awards, also known as the Kinnaree
Awards, is an annual event organized by
the Tourism Authority of Thailand (TAT) to
certify the quality of tourism products and
services that implement sustainable tourism
standards and demonstrate social and
environmental responsibility.
The two EGAT sites are among the most
popular tourist destinations in the
northeastern province, drawing crowds with
their scenic views, clean air, and opportunity
to discover how clean energy is generated
using the latest technologies.
Locals host tours of Khorat Geopark
and the
theannual
annual
Korat
Marathon,
Khorat
HalfLoifaa
Marathon
Loifaa,
featured in TAT’s tourism calendar, is held
here in December.

2 กระทรวงยักษ์จับมือชวนคนไทย

ปลูกป่าล้านไร่
ลดภาวะโลกร้อน

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) จัดพิธีประกาศ
นโยบายมุ  ง สู  ค วามเป น กลางทางคาร บ อน (EGAT Carbon
Neutrality) และพิธีลงนามความรวมมือโครงการปลูกปาลานไร
อยางมีสวนรวมกับกรมปาไม กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และ
พันธุพ
 ชื และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง โดยไดรบ
ั เกียรติจาก
นายสุพัฒนพงษ พัน ธมีเชาว รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
วาการกระทรวงพลังงาน เปนประธานพรอมกลาวปาฐกถาพิเศษ
นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีวา การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ ง แวดล อ ม นายกุ ลิ ศ สมบั ติ ศิ ริ ปลั ด กระทรวงพลั ง งาน
นายจตุพร บุรุษพัฒน ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม รวมในพิธี ซึ่งในการนี้ นายบุญญนิตย วงศรักมิตร
ผูว า การ กฟผ. ไดประกาศนโยบายมุง สูค
 วามเปนกลางทางคารบอน
ของ กฟผ. พรอมลงนามความรวมมือโครงการดังกลาว
กฟผ. ไดขานรับนโยบาย Carbon Neutrality ซึง่ นํามาวางเปน
ยุทธศาสตรในการดําเนินงานของ กฟผ. ทัง้ ในสวนการผลิตไฟฟา
ระบบสง พลังงานหมุนเวียน นวัตกรรม และภารกิจสนับสนุน
การชดเชยคารบอนไดออกไซดผา นโครงการตาง ๆ รวมถึงโครงการ
ปลูกปาลานไรอยางมีสวนรวมภายใตแนวคิด “EGAT Carbon
Neutrality” ตามเปาหมายในป ค.ศ. 2050 ซึง่ มีแผนในการปลูกปา
ปละหนึง่ แสนไร รวมจํานวนหนึง่ ลานไร ระหวางป ค.ศ. 2022-2031
ประกอบไปดวยปาอนุรก
ั ษ ปาชายเลน ปาชุมชน และปาเศรษฐกิจ
โดย Kick off โครงการ ฯ ปลูกปาชายเลนที่จังหวัดชุมพร ทั้งนี้
คาดว า ทั้ ง โครงการ ฯ จะสามารถดู ด ซั บ คาร บ อนไดออกไซด
จํานวน 1.2 ลานตันตอป ซึง่ จะประสบความสําเร็จไดนน
ั้ ตองมาจาก
ความรวมมือของทุกภาคสวน

EGAT VOWS TO FOLLOW THROUGH
WITH CARBON NEUTRALITY AS IT
JOINS 1M-RAI REFORESTATION
The Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) has pledged to
move towards carbon neutrality with alacrity as it declares its commitment
to join a massive reforestation project. EGAT Governor, Mr. Boonyanit
Wongrukmit, announced the utility’s commitment at the signing ceremony for
the reforestation project that aims to cover one million rai. Others cooperating
in the ambitious undertaking include: the Royal Forest Department; the
Department of National Park, Wildlife and Plant Conservation; and the
Department of Marine and Coastal Resources.
The ceremony was presided over by Mr. Supattanapong Punmeechaow,
Deputy Prime Minister and Minister of Energy, who delivered the keynote
speech.
Also attending the ceremony were Mr. Varawut Silpa-archa, Minister of
Natural Resources and Environment; Mr. Kulit Sombatsiri, Permanent
Secretary of the Ministry of Energy; and Mr. Jatuporn Buruspat, Permanent
Secretary of the Ministry of Natural Resources and Environment.
EGAT has adopted carbon neutrality strategy in its operations. The
strategy permeates electricity generation, transmission systems renewable
energy, and innovation. It also informs a mission to support carbon dioxide
offset through several projects in accordance with EGAT’s Carbon Neutrality
2050 goal, including the one-million-rai reforestation.
The reforestation plan calls for planting trees across some 100,000 rai
of land every year from 2022 to 2031. Featured areas of the plan include
conservation, mangroves, communities, and economic forestry.
Already the one-million-rai reforestation is underway, starting with planting
mangrove forest in Chumphon Province.
Once completed, the project will absorb 1.2 million tons of climate warming
carbon dioxide every year. It will take a lot of effort and close cooperation
to get there but where there’s a will, there’s a way.
OCTOBER - DECEMBER 2021
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โซลาร์เซลล์ลอยนํ้าไฮบริด

เขื่อนสิรินธร ใหญ่ที่สุดในโลก!
จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์แล้ว

นายบุญญนิตย วงศรักมิตร ผูวาการการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) เปดเผยวา
โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยทน
ุ ลอยนํา้ รวมกับโรงไฟฟาพลังนํา้ เขือ่ นสิรน
ิ ธร จังหวัดอุบลราชธานี
(Hydro-Floating Solar Hybrid) หรือ โรงไฟฟาโซลารเซลลลอยนํา้ ไฮบริดเขือ่ นสิรน
ิ ธร ขนาดกําลังผลิต
45 เมกะวัตต เริ่มจายไฟฟาเขาระบบเชิงพาณิชยแลว เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2564 ซึ่งจะชวยเสริม
ความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ ลดการปลอยกาซเรือนกระจกไดประมาณ 47,000 ตัน/ป
ตอบโจทยพลังงานสะอาด ชวยลดภาวะโลกรอน มีจุดเดนคือผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย
ในเวลากลางวัน และผลิตไฟฟาในชวงที่ไมมีแสงอาทิตยจากพลังนํ้าในเขื่อน โดยนําระบบ EMS
(Energy Management System) รวมกับระบบพยากรณอากาศ (Weather Forecast System)
มาควบคุมและบริหารจัดการ เพือ่ ชวยเพิม
่ เสถียรภาพใหกบ
ั ระบบผลิตไฟฟา ทําใหสามารถผลิตไฟฟา
ไดยาวนานขึ้น ลดขอจํากัดของพลังงานหมุนเวียน และในอนาคตเตรียมเดินหนาอีก 15 โครงการ
ในพื้นที่เขื่อนอื่น ๆ ของ กฟผ. ทั่วประเทศ รวม 2,725 เมกะวัตต เพื่อผลักดันไทยบรรลุเปาหมาย
ลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดสุทธิเปนศูนย และกาวสูสังคมคารบอนตํ่าไดอยางยั่งยืน
ทั้งนี้ กฟผ. ยังไดเตรียมเปดตัวโรงไฟฟาแหงนี้ใหเปนแหลงทองเที่ยวสําคัญของจังหวัด
อุบลราชธานี โดยจะเปดใหประชาชนทั่วไปเขาชมไดตั้งแตเดือนมกราคม 2565 เปน ตนไป
ซึ่งจะสามารถชวยสรางอาชีพ เสริมรายไดใหกับชุมชน ทําใหชุมชนพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน
และยังชวยกระตุนเศรษฐกิจของจังหวัดในภาพรวมอีกดวย

SIRINDHORN HYDRO-FLOATING SOLAR
HYBRID STARTS COMMERCIAL RUN
The Electricity Generating Authority of
Thailand (EGAT)’s hydro-oating solar hybrid
project at Sirindhorn dam began its
commercial operation on October 31, 2021
EGAT Governor, Mr. Boonyanit Wongrukmit
explained that the 45-MW facility in Ubon
Ratchathani Province reduces greenhouse
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gas emissions by 47,000 tons a year and
bolsters the country’s energy security. He
pointed out that the project responds to the
need for clean energy that reduces global
warming.
The project generates solar electricity
from photovoltaic cells during the day and

generates energy from hydropower in the
absence of sunlight.
The Energy Management System (EMS)
and Weather Forecast System (WFS) are
incorporated to control and manage the
operation in ways that increase power
generation stability. This makes longer durations
of electricity generation possible, reducing
a key constraint on renewable energy.
EGAT is now on the way to introducing
the hydro-oating solar hybrid project to 15
other EGAT dams across the country with a
combined capacity of 2,725 MW. This will help
drive Thailand towards net zero carbon dioxide
emissions targets and becoming a sustainable
low-carbon society.
Meanwhile, EGAT is preparing to make the
Sirindhorn oating solar farm a major tourist
attraction in Ubon Ratchathani. Opening to
the general public from January 2022 onwards,
it will provide career opportunities and
generate income for the local community. The
community will become more self-reliant and
sustainable, and the overall economy of the
province will benet in turn.

กฟผ. ร่วมกับจังหวัดนนทบุรี
เปิดศูนย์ฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาล
กฟผ. ร ว มกั บ จั ง หวั ด นนทบุ รี เป ด ศู น ย
ฉี ด ภาคสนามศู น ย กี ฬ ากํ า ธน สิ น ธวานนท
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (บางกรวย)
จั ง หวั ด นนทบุ รี เป น ศู น ย ฉี ด วั ค ซี น โควิ ด -19
นอกโรงพยาบาลของจังหวัดนนทบุรี เพื่อบริการ
ประชาชนที่ พั ก อาศั ย หรื อ ทํ า งานอยู  ใ นพื้ น ที่
จังหวัดนนทบุรี อายุตงั้ แต 18-59 ป ซึง่ ลงทะเบียน
ขอรั บ วั ค ซี น ผ า นทาง www.นนท พ ร อ ม.com
หรื อ ทางเว็ บ ไซต ข องสํ า นั ก งานสาธารณสุ ข
จั ง หวั ด (สสจ.) นนทบุ รี โดยสามารถรองรั บ
การใหบริการประชาชนไดถึง 6,000 คน ตอวัน
ซึ่งเปดใหบริการวันแรกเมื่อวัน ที่ 28 กันยายน
2564 และจะเปดใหบริการเปนชวงเวลา จนถึง
เดือนธันวาคม 2564
สําหรับศูนยฉีดภาคสนามศูนยกีฬากําธน ฯ
ตั้งอยูในพื้นที่ของสํานักงานกลาง กฟผ. อําเภอ

บางกรวย จั ง หวั ด นนทบุ รี โดยจะมี เ จ า หน า ที่
จาก สสจ.นนทบุรี สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
(สสอ.) บางกรวย และอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบาน (อสม.) มาชวยในการคัดกรอง
และฉีดวัคซีนใหกบ
ั ประชาชน อีกทัง้ ยังมีจต
ิ อาสา
กฟผ. อีกกวาวันละ 100 คน มาชวยดูแลและ
อํานวยความสะดวกในดานตาง ๆ นอกจากนี้
กฟผ. ยังสนับสนุนงานดานระบบคอมพิวเตอร
การจั ด ระบบการจราจร และสถานที่ จ อดรถ
เพื่อรองรับการใหบริการประชาชนอยางเต็มที่
ทัง้ นี้ ทีผ
่ า นมา กฟผ. สนับสนุนการดําเนินงาน
ของจังหวัดนนทบุรี และหนวยงานสาธารณสุข
ของประเทศไทย ในการควบคุ ม และป อ งกั น
การแพรระบาดของโรคโควิด-19 มาโดยตลอด
เพื่อรวมเปนสวนหนึ่งในการชวยเหลือสังคมไทย
ใหผานพนวิกฤตในครั้งนี้ไปดวยกัน

EGAT AVAILS HQ
SITE AS COVID
VACCINATION
CENTER
The Electricity Generating Authority
of Thailand (EGAT) has availed its
Kamthon Sindhavananda Sports Center
as a COVID-19 vaccination site for
residents of Nonthaburi Province.
The sports center, located inside
EGAT’s headquarters in Bang Kruai
District, can vaccinate up to 6,000 people
a day. It was opened for vaccinations on
September 28, 2021 and will continue to
be in service until December 2021.
The vaccination services are provided
to people aged 18-59 who register for
vaccination via www.nonprom.com or the
Provincial Public Health Ofce of
Nonthaburi website.
The center is manned by staff from
Nonthaburi Provincial Health Ofce, Bang
Kruai District Public Health Ofce, and
village health volunteers who assist in the
screening and jabbing.
Over 100 EGAT volunteers are
lending a hand in various ways. EGAT also
supports the vaccination center with
computer systems, trafc management,
and parking lots.
EGAT earlier supported vaccination
operations for Nonthaburi Province and
public health departments involved in
preventing and controlling the spread of
the coronavirus. It is all part of the
national electricity utility’s broader
assistance to Thai society, so we can all
get through this crisis together.
OCTOBER - DECEMBER 2021

9

SPECIAL STORY

รางวัลแห่งความสําเร็จ
และความภาคภูมิใจ
สะท้อนภาพความมุ่งมั่น พัฒนา
การดําเนินภารกิจของ กฟผ.

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มีภารกิจหลักในการดูแลรักษาความมั่นคงทางพลังงานไฟฟ้า
ให้กับประเทศ โดยตลอดระยะเวลาที่เราอยู่เคียงข้างสังคมไทยมาอย่างยาวนาน มีอีกหนึ่งภารกิจนั่นคือ
การดูแลชุมชนและสังคมให้อยู่ดีมีสุข ตลอดจนสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีไปพร้อมกันด้วย ซึ่งจากการดําเนินงาน
อย่างทุ่มเทเต็มกําลัง ส่งผลให้ กฟผ. ได้รับรางวัลมากมาย สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการอนุรกั ษ์
พลังงานและการพัฒนาการดําเนินภารกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนความสัมพันธ์อันดีแ ละ
ความร่วมมือจากเครือข่ายทุกภาคส่วน ภายใต้การคํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกมิติจนเป็น
ที่ยอมรับจากทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ

จากปณิธาน “EGAT for ALL” สู่รางวัล
“Princess Health Award 2021”

จากการดําเนินงานอยางมุงมั่นภายใตแนวคิด “EGAT for ALL: กฟผ. เปนของทุกคน
เพื่อทุกคน” โดยรวมพลังกับพันธมิตรทุกเครือขายในการดูแลพี่นองคนไทยทั้งในยามปกติ
และยามวิกฤตมาอยางตอเนือ่ งกวา 50 ป ทําให กฟผ. ไดรบ
ั รางวัลชนะเลิศประเภทองคกร
ดีเดนดานการสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิง่ แวดลอม Princess Health Award 2021
จากกระทรวงสาธารณสุข ซึง่ ไดรบ
ั พระราชทานเหรียญรางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รางวัลนีจ้ งึ นับเปนความภาคภูมใิ จ
และขวัญกําลังใจของ กฟผ. รวมถึงพันธมิตรทุกเครือขาย
ทัง้ จากการดูแลกระบวนการผลิตไฟฟาทีใ่ ชเทคโนโลยีประสิทธิภาพสูง เปนมิตรตอชุมชน
และสิ่งแวดลอม พรอมเดินหนาสูสังคมไรคารบอนดวยพลังงานสะอาด ตั้งแตการพัฒนา
การผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนอยางโครงการโรงไฟฟาพลังแสงอาทิตยทุนลอยนํ้า
รวมกับโรงไฟฟาพลังนํา้ เขือ่ นสิรน
ิ ธร จังหวัดอุบลราชธานี รวมถึงการสนับสนุนยานยนตไฟฟา
(EV) ผลิตภัณฑประหยัดไฟฟาเบอร 5 ทีช่ ว ยลดกาซคารบอนไดออกไซดอน
ั เปนสาเหตุของ
ภาวะโลกรอนและปญหาฝุน PM2.5 ไดอยางเปนรูปธรรม
นอกจากนี้ยังดูแลชุมชนใหอยูดีมีสุข ผาน “โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน”
โดยนอมนําแนวพระราชดําริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาปฏิบัติ
ทําใหหลายครอบครัวที่เคยลมเหลวเปนหนี้สินจากการทําเกษตรเชิงเดี่ยว กลายเปน
ปราชญชม
ุ ชนทีม
่ รี ายไดไวใชจา ย และสงตอองคความรูข ยายเปนเครือขายทีม
่ งุ มัน
่ ลด ละ เลิก
การใชสารเคมีในการเกษตรและชีวต
ิ ประจําวันจนไดสงิ่ แวดลอมทีป
่ ลอดสารพิษกลับคืนมา
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AWARDS
OF ACHIEVEMENT
AND PRIDE

TESTAMENTS TO EGAT’S
COMMITMENT TO ITS MISSION
The Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) has a primary mission
to maintain the security of electricity supplies for the country. But that’s not
all. Tucked into that is the task of taking care of the community and society
as well as protecting the environment. EGAT’s devotion to the mission is
reected in the many awards bestowed on it. These awards speak volumes
about its commitments to energy conservation and eco-friendly development,
not to mention fostering good relations and nurturing cooperation with all
sectors through participation across the board, all of which has become
well-recognized nationally and internationally.

FROM ‘EGAT FOR ALL’
TO THE PRINCESS HEALTH
AWARD 2021
The pursuit of ‘EGAT for ALL’ philosophy states
that EGAT belongs to everyone and works for
everyone. It does so by combining forces with allies
to take care of Thai people through thick and thin.
And doing this for more than 50 years has now earned
it the Princess Health Award 2021.
The award from the Ministry of Public Health honors
EGAT for being an outstanding organization in the
eld of health promotion and environmental health.
HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn presented
the medal to EGAT, instantly making it a source of
pride both for EGAT and its network partners.
The accolade is a result of EGAT’s unwavering
attention to taking care of its electricity generation
process. That includes using high-efciency
technology friendly to the community and environment.
It also embraces the move towards a carbon-free
society with clean energy, as exemplied by the
OCTOBER - DECEMBER 2021
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Sirindhorn Dam’s hydro-Ğoating
hydro-oating solar hybrid
project. And add to this EGAT’s support for electric
vehicles (EV) and No.5 energy-saving labels.
These undertakings meaningfully reduce
emissions of carbon dioxide, the chief cause of
global warming and PM2.5 dust particles.
EGAT also cares for the wellbeing of the
community. A good example of how it implements
that is through its Biological Way of Life for
Sustainable Development project which puts the
Sufĝciency
Sufciency Economy Philosophy of the late HM
King Rama IX into practice.
The project has turned many families indebted
from monoculture into ‘community philosophers’
with disposable income who share knowledge of
chemical-free farming and living in a non-toxic
environment.
There are collaborations with communities
and local agencies to restore fertility to forest
areas by planting trees. This extends not only to
cultivating terrestrial forest but also watershed
and mangrove.
The Reforestation Project, which enables
people and nature to co-exist in balance, already
extends across almost 500,000 rai of land, well
on the way to reaching its one-million-rai target.
Meanwhile, EGAT and partners have embarked
on the Waen Kaew Project that provides
prescription spectacles to the rural poor free of
charge.
All this is complemented by encouraging Thai
people to take good care of their health by
organizing around EGAT dams and power plants
sporting events which are included on Tourism
Authority of Thailand (TAT) calendars.
The Mae Moh
Moh Half-Marathon
Half-Marathon and
and Khorat
Korat
Loifaa
Marathon
have
Half Marathon
Loifaa
havepromoted
promoted tourism,
tourism,
generating income and stimulating the local
economy.
Moreover, as Thailand faced the COVID-19
crisis, EGAT was always there to lend a hand in
the time of need.
EGAT volunteers have played their part, too.
They came up with coronavirus protective
innovations, including coronavirus testing
cabinet, PAPR full-size protective headgear,
and pedal-operated disinfectant gel dispenser.
Other COVID-19 provisions by EGAT include
medical equipment, ĝeld
eld beds, and establishment
of ĝeld
eld hospitals and community holding centers.
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FROM ENERGY
PROMOTION AND
CONSERVATION
TO THAILAND ENERGY
AWARDS 2021

จากการส่งเสริมและอนุรักษ์พลังงานสู่รางวัล
Thailand Energy Awards 2021

กฟผ. ไดรับ 2 รางวัล จากงาน Thailand Energy Awards 2021 ไดแก รางวัลดีเดน
ดานผูสงเสริมดานพลังงาน ประเภทสมาคม องคกร หนวยงาน-ภาครัฐ จากการ
จัดกิจกรรมสงเสริมการอนุรักษพลังงาน เพื่อใหความรูดานพลังงานกับหนวยงานตาง ๆ
การดําเนินโครงการหองเรียนสีเขียว เพือ่ เสริมสรางองคความรูแ ละนวัตกรรม การจัดการศึกษา
ดานการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมอยางมีสวนรวมทั้งระบบใหกับครูอาจารยจาก
โรงเรียนเครือขายทัว่ ประเทศ การสงเสริมการใชพลังงานอยางประหยัดผานฉลากประหยัด
ไฟฟาเบอร 5 การสงเสริมการใชยานยนตไฟฟาทั้งภายในองคการและภาคประชาชน
สวนอีกรางวัลเปนรางวัลดีเดนดานอนุรักษพลังงาน ประเภทอาคาร–อาคารสรางสรรค
เพื่อการอนุรักษพลังงาน (อาคารใหม) จากอาคารศูนยการเรียนรู กฟผ. สํานักงานกลาง
จังหวัดนนทบุรี ซึง่ ออกแบบโดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรและพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ
ตามมาตรฐานอาคารเขียวของประเทศสหรัฐอเมริกา (LEED) ในระดับ Platinum ซึ่งเปน
ระดับสูงสุดและผานการตรวจประเมินอาคาร ตามมาตรฐานเกณฑการประเมินความยัง่ ยืน
ทางพลังงานและสิง่ แวดลอมไทย (TREES) จากสถาบันอาคารเขียวไทยในชวงคะแนนสูงสุด
ระดับ Platinum สําหรับอาคารกอสรางและปรับปรุงโครงการใหม

EGAT has earned two recognitions from the
Thailand Energy Awards 2021: one in the eld of
energy promotion and the other in energy
conservation.
The former accolade is in the category of
associations, organizations, and government
agencies. The citation is for activities to promote
energy conservation through knowledge
dissemination. This happens via knowledge
sharing with various agencies. Implementation
involves the creation of green classrooms to
enhance knowledge and innovation around
energy conservation and the environment,
taught by teachers from participating schools
across the country.
EGAT’s promotion of energy saving includes
its No.5 energy saving labeling and adoption of
EVs within the organization and enablement of
their adoption elsewhere in the public sector.
The other outstanding award in energy
conservation involves a newly-constructed
Creative Building at the EGAT Learning
Center – Headquarters in Nonthaburi Province.
The building is designed with due regard to
efcient use of resources and energy efciency
in accordance with the uncompromising Green
Building Council of the United States (LEED) at
Platinum Level – the highest standard. The building
passed the rigorous audit of its adherence to
Thai’s Rating of Energy and Environmental
Sustainability (TREES) of the Thai Green Building
Institute with ying colors, achieving the highest
possible score.
OCTOBER - DECEMBER 2021
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SPECIAL STORY

จากการอนุรักษ์พลังงานและการดําเนินการ
โรงไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
สู่ 6 รางวัล ASEAN Energy Awards 2021

กฟผ. ในฐานะตัวแทนประเทศไทย สามารถควารางวัลจากการประกวด
ASEAN Energy Awards 2021 ซึ่งจัดขึ้นโดยศูน ยพลังงานอาเซียน
รวมทั้งสิ้น 6 รางวัล แบงเปนรางวัลความเปนเลิศในดานตาง ๆ ของกิจการ
ถานหินในอาเซียน (ASEAN Coal Awards 2021) จํานวน 5 รางวัล
และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ดานอนุรักษพลังงาน (ASEAN Energy
Efciency and Conservation Best Practices Awards) ประเภท
อาคารเขียว (Green Building) อาคารขนาดใหญ
สําหรับรางวัล ASEAN Coal Awards 2021 ทั้ง 5 รางวัล ไดแก
รางวัลชนะเลิศประเภทความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
(CSR) ซึ่ง กฟผ. ไดรับรางวัลนี้ติดตอกัน 4 ปซอน โดยในปนี้ไดจากผลงาน
“Green CSR” ของ กฟผ.เหมืองแมเมาะ โดยคํานึงถึงผลกระทบดาน
สิง่ แวดลอม และมุง เนนกระบวนการมีสว นรวมของชุมชนในพืน
้ ทีเ่ ปนสําคัญ
อาทิ การฟนฟูสภาพพื้นที่ที่ผานการทําเหมืองใหเปนพื้นที่ปาและสถานที่
พักผอนหยอนใจ โดยปลูกปาไปแลวประมาณ 12,000 ไร และทุง ดอกบัวตอง
ขนาดใหญที่ติดอันดับ 1 ใน 3 ของประเทศ ซึ่งกลายเปนแหลงทองเที่ยว
สําคัญของจังหวัดลําปาง ชวยกระตุนเศรษฐกิจในทองถิ่น โดยไดจัดทํา

แอปพลิเคชัน “Lampang Hotspot” เพื่อใหชุมชนทราบสถานการณ
หมอกควันและไฟปาในจังหวัดลําปาง พัฒนานวัตกรรมสําหรับชุมชน
ผานโครงการผลิตปุย อินทรียแ ละอินทรียเ คมีพรีเมีย่ มเกรดโดยใชลโี อนารไดต
อีกทั้งยังมีแผนพัฒนาแมเมาะเมืองนาอยู (Mae Moh Smart City) เพื่อให
ชุมชนพึ่งพาตนเองและพัฒนาไปสูวิสาหกิจเพื่อสังคมอยางยั่งยืน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในประเภท
นวัตกรรมถานหิน (Special Submission) โดยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ไดจากผลงานแบบจําลองยีออยดทองถิ่นเหมืองแมเมาะ (Geoid Model
MAEMOH 2019) ของ กฟผ.เหมืองแมเมาะ ในการปรับปรุงความถูกตอง
ของคาพิกด
ั ทางดิง่ จากการรังวัดดาวเทียม เพือ่ นําไปใชงานรวมกับเทคโนโลยี
สํารวจที่ทันสมัยในการดําเนินงานของเหมืองแทนวิธีดั้งเดิม และรางวัล
รองชนะเลิศอัน ดับ 2 ไดจากผลงานการปรับปรุงกระบวนการลําเลียง
วัตถุพลอยไดดว ยสายพานของโรงไฟฟาแมเมาะ ชวยปองกันไมใหเกิดปญหา
ฝุนละอองและการรวงหลนตามแนวสายพาน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทการทําเหมืองถานหินแบบเปด
(Surface Coal Mining) จากผลงานการขั บ เคลื่ อ นสู  ค วามยั่ ง ยื น
(Transformation to Sustainability) ของ กฟผ.เหมืองแมเมาะ ซึง่ ใหความ
สําคัญกับมาตรการควบคุมผลกระทบทั้งฝุน กลิ่น เสียง การสั่นสะเทือน
และคุณภาพนํา้ รวมถึงการมีสว นรวมของชุมชนในการตรวจสอบผลกระทบ
ทางสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทการใชเทคโนโลยีถา นหินสะอาด
ในโรงไฟฟาขนาดใหญ (CCT Utilization for Power Generation
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Category (Large)) จากผลงานนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดลอมของโรงไฟฟา
แมเมาะ สะทอนการดําเนินงานที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ทําใหคุณภาพ
อากาศโดยรอบโรงไฟฟาแมเมาะดีกวามาตรฐานที่กฎหมายไทยกําหนด
และไดรับการยอมรับในระดับสากล
และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ดานอนุรักษพลังงาน (ASEAN
Energy Efciency and Conservation Best Practices Awards)
ประเภทอาคารเขียว (Green Building) อาคารขนาดใหญ ไดรับจาก
อาคารศูนยการเรียนรู กฟผ. สํานักงานกลาง จังหวัดนนทบุรี ซึ่งสงผลให
อาคารดังกลาวไดรบ
ั ทัง้ รางวัลในระดับประเทศ Thailand Energy Awards
2021 และระดับนานาชาติ ASEAN Energy Awards 2021 อีกดวย
ตลอดระยะเวลาทีผ่ า นมา กฟผ. มุง สรางและพัฒนาศักยภาพการดําเนิน
ภารกิ จ โดยคํ า นึ ง ถึ ง สิ่ ง แวดล อ มและการมี ส  ว นร ว มของประชาชน
มาอยางตอเนื่อง เพื่อสรางสรรคคุณภาพชีวิตที่ดีใหกับสังคมไทย และ
ความสํ า เร็ จ นี้ ม าจากแรงสนั บ สนุ น จากผู  มี ส  ว นได ส  ว นเสี ย ทุ ก กลุ  ม
ของ กฟผ. ตลอดจนความทุมเทแรงกายแรงใจของพนักงานในองคการ
ที่รวมขับเคลื่อนการดําเนินงาน ซึ่งนับเปนความภาคภูมิใจขององคการ
โดย กฟผ. ขอรวมเปนสวนหนึง่ ในการขับเคลือ่ นประเทศ เพือ่ สรางความสุข
ใหกับคนไทยตอไป

FROM ENERGY
CONSERVATION AND
ENVIRONMENTALLYFRIENDLY POWER
PLANT OPERATION
TO SIX ASEAN ENERGY
AWARDS 2021
EGAT, as a key representative of Thailand
in the international arena, earned six accolades
at the ASEAN Energy Awards 2021, hosted
by the ASEAN Centre for Energy.
Five of the awards are for excellence in
coal-related operations, plus one rst
runner-up citation for energy efciency and
conservation best practices in the large green
building category.
EGAT received the top award in the
Corporate Social Responsibility Category
for the fourth consecutive year.
The win this time is for EGAT’s ‘Green
CSR’ work at Mae Moh Mine. The project
emphasizes minimizing environmental impact
and maximizing community participation.

A major feature of the project is the
rehabilitation of mining areas into forest.
Forestation has been carried out over
12,000 rai of land, including the famous Dok
Bua Tong eld, one of the three largest wild
sunower elds in the country and a major
tourist attraction in Lampang Province that
stimulates the local economy.
An application, “Lampang Hotspot,” has
been created to keep the community up to
speed with the smog and forest re situation
in Lampang.
Innovations around organic fertilizers and
premium grade organic chemicals using
leonardite have been developed to help the
community. There is also a plan to make the
community self-reliant by developing Mae
Moh Smart City as a sustainable social
enterprise.
First and second runner-up awards in
the Special Submission Category
The rst runner-up award is for the EGAT
Geoid Model MAE MOH 2019. Its objective is
to improve the accuracy of vertical coordinates
from satellite surveying so that they can be
used in conjunction with modern exploration
technology in mining operations in place of
traditional methods.
The second runner-up award is for work
improving the process of moving by-products
of Mae Moh Power Plant by conveyor belt in
such a way as to avoid spreading dust and
detritus.
Second runner-up award in the Surface
Coal Mining Category
This award is for the Transformation to
Sustainability program at EGAT Mae Moh Mine.

The program focuses on measures to
control the impacts of dust, odor, noise,
vibration, and water quality, as well as
community participation in on-going
environmental impact assessments.
Second runner-up award in the CCT
Utilization for Large Power Generation
Category
This award recognizes environmentfriendly innovation at Mae Moh Power Plant.
By ensuring eco-friendly operations, the air
quality at the power plant has been improved
so much that it now exceeds standards
set by Thai law as well as international
standards.
First runner-up award from ASEAN
Energy Efciency and Conservation Best
Practices Awards in the Large-scale Green
Building Category
This accolade goes to EGAT Learning
Center – Headquarters in Nonthaburi
Province.
The building has been bestowed both
the national Thailand Energy Awards 2021
and the international ASEAN Energy Awards
2021.
EGAT’s mission has been carried out by
taking into account the environment and
public participation to create a good quality
of life for Thai society.
And this success comes from the support
of all stakeholders as well as the dedication
of EGAT personnel who take great pride in
this endeavor.
EGAT is determined to be a pivotal force
to move the country forward and to build
happiness for Thai people.
OCTOBER - DECEMBER 2021
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BUSINESS FOCUS

จากของที่ต้องทิ้ง

“สู่คอนกรีตจากเถ้าลอย”

ที่สร้างมูลค่าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ในกระบวนการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนแม่เมาะ จังหวัดลําปาง นอกเหนือจากพลังงาน
ไฟฟ้าแล้ว ยังมีสิ่งอื่นที่เป็นวัตถุพลอยได้จากกระบวนการนี้อีกด้วย ซึ่งวัตถุพลอยได้ดังกล่าวนั้น
บางส่วนก็สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ แต่มีบางส่วนที่ไม่สามารถสร้างประโยชน์ หรือไม่สามารถนําไป
ใช้งานในส่วนอื่น ๆ ได้ จึงต้องมีการนําไปกําจัด ซึ่งเสียค่าใช้จ่ายในกระบวนการกําจัดถึงปีละไม่ตํ่ากว่า
2 ล้านบาท นั่นจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการคิดค้น หาวิธีนําสิ่งของที่ต้องทิ้ง มาทําให้เกิดประโยชน์
เรื่อง ชนิสรา จันทร์ภักดี

STORY Chanisara Chanpakdee

การผลิตไฟฟาของโรงไฟฟาพลังความรอนแมเมาะนั้น จะมีการนํา
ถานหินลิกไนตมาเปนเชือ้ เพลิงเพือ่ ใหความรอนกับหมอไอนํา้ โดยไอนํา้ ทีไ่ ด
จะถูกนําไปขับเคลื่อนกังหันและเครื่องกําเนิดไฟฟาเพื่อผลิตกระแสไฟฟา
ซึ่ ง ในกระบวนการเผาไหม ถ  า นหิ น ลิ ก ไนต จะเกิ ด วั ต ถุ พ ลอยได คื อ
เถาถานหิน โดยเถาขนาดใหญจะตกลงกนเตา เรียกวา เถาหนัก (Bottom Ash)
สามารถนําไปใชเปนสวนผสมเพือ่ ทําบล็อกประสาน ใชในการกอสรางถนน
หรือนําไปบดเพื่อลดขนาดของอนุภาคสําหรับใชในงานคอนกรีต
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สวนเถาขนาดเล็กที่เหลือ นั่นคือ เถาลอย (Fly Ash) จะถูกดักจับโดย
เครื่องดักจับฝุนไฟฟาสถิต (Electrostatic Precipitator) มีลักษณะเปน
ฝุนละเอียดสีเทาปนนํ้าตาล ประกอบดวยออกไซดของโลหะหลายชนิด
ซึ่ ง สามารถนํ า ไปใช เ ป น ส ว นผสมสํ า หรั บ งานก อ สร า ง เช น คอนกรี ต
เสาเข็ม พื้น สําเร็จรูป กระเบื้อง ฯลฯ ซึ่งมีผลงานวิจัยระบุวา เถาลอย
สามารถเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของคอนกรี ต และวั ส ดุ ใ นงานก อ สร า งได
เปนอยางดี ดังนั้น เถาลอยในโรงไฟฟาพลังความรอนแมเมาะสวนใหญ
จึงถูกขายตอใหกับอุตสาหกรรมกอสราง ทวาไมใชเถาลอยทั้งหมดที่จะ
นําไปใชได เนื่องจากเถาลอยบางสวนมีองคประกอบทางเคมีที่ไมผาน
เกณฑการขายจึงตองถูกกําจัดทิ้งไป และตองเสียคาใชจายในการกําจัด
ปละหลายลานบาท

TURNING USELESS FLY ASH
FROM LIGNITE-FIRED
MAE MOH POWER PLANT

INTO VALUABLE,
ECO-FRIENDLY
RAW MATERIAL

In generating massive electrical power at Mae Moh
Thermal Power Plant in Lampang Province, there are
inevitable by-products. Some of these by-products are
useful for certain applications. Others are not at all useful
and can only be disposed of, leading to losses of over two
million baht every year. Realizing this situation, EGAT
decided things had to change. How to nd uses for all the
surplus stuff became a core mission of the power plant.

เหตุใดเถาลอยบางสวนจึงไมผานเกณฑ นั่นเพราะวา ถานหินลิกไนต
ที่นํามาใชเปนเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟา เมื่อใชมาเปนเวลานาน
ก็ตองยิ่งขุดลึกลงไปเรื่อย ๆ เพื่อนําถานหินดานลางของเหมืองมาใช ยิ่งขุด
ถ า นหิ น ลึ ก เท า ไร ถ า นหิ น ก็ ยิ่ ง มี คุ ณ สมบั ติ ท างเคมี ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป
ซึ่งสงผลตอคุณภาพของเถาลอย โดยเฉพาะสวนผสมของ Free CaO หรือ
แคลเซียมออกไซดอิสระที่มากเกิน 4.0 เปอรเซ็นต และ Sulfur Trioxide
หรือ ซัลเฟอรไตรออกไซดมากเกิน 5.0 เปอรเซ็นต ทําใหไมผานเกณฑ
เถาลอยที่ขายในปจจุบัน จึงตองถูกกําจัดทิ้งไป
การไฟฟ า ฝ า ยผลิ ต แห ง ประเทศไทย (กฟผ.) จึ ง ได ร  ว มมื อ กั บ
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล า พระนครเหนื อ (มจพ.) โดย
รศ.ดร.สมิ ต ร ส ง พิ ริ ย ะกิ จ คณบดี วิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม
นําเถาลอยที่ไมไดมาตรฐานมาวิจัยเพื่อหาทางนําสิ่งไรคามาใชประโยชน

Fuelled by lignite that is combusted by heat boilers, Mae Moh
Power Plant generates steam that drives turbines and generators
to produce electricity.
During the process of burning lignite, ash accumulates on the
oor of the furnace. Known as bottom ash, it has its uses. For
instance, you can make building blocks from it or use it in building
roads. Ground to a ne powder, it can also be used to make cement.
Meanwhile, ne grey-brown ash, known as y ash, is captured
separately by an electrostatic precipitator. The y ash contains
metal oxides which can be mixed with building applications such
as concrete, piles, precast oors, and tiles.
Research indicates that y ash can greatly enhance the efciency
of concrete and other construction materials. So most of the y ash
Mae Moh Power Plant produces is sold to the construction industry.
However, that still leaves some y ash that doesn’t have the
desired chemical composition. The result is annual losses amounting
to millions of baht.
What determines whether y ash meets saleable criteria?
The answer is that lignite has different properties according
to how deep it is mined. At deeper levels, the y ash by-product
from combustion has at least 4% free calcium oxide (Free CaO)
and 5% sulfur trioxide, dened as ‘activated y ash,’ rendering it
not useful to buyers.
Taking the issue to heart, Electricity Generating Authority of
Thailand (EGAT) is collaborating with King Mongkut’s University of
Technology North Bangkok (KMUTNB), to nd applications for the
otherwise worthless y ash.
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เถ า ลอยมั ก ถู ก นํ า ไปเป น ส ว นผสมเสริ ม เพื่ อ ทดแทนปู น ซี เ มนต
ในอุตสาหกรรมกอสราง แตจะมีโอกาสเปนไปไดหรือไมทจี่ ะถูกนํามาใชเปน
สวนผสมหลัก คําถามนีไ้ ดจด
ุ ประกายแนวคิดทําให กฟผ. และ รศ.ดร.สมิตร
รวมกันหาแนวทางการผลิตคอนกรีตจากเถาลอย (Activated Fly Ash)
ซึ่งปจจัยที่จะตองคํานึงถึงในการนําเถาลอยมาใชเปน สวนผสมหลักเพื่อ
ทดแทนปูนซีเมนต นัน
้ คือ จําเปนทีจ่ ะตองคํานึงถึงผลลัพธในดานการใชงานดวย
โดยผลลัพธที่ไดนั้นจะตองมีคุณสมบัติที่ดี ตองมีประสิทธิภาพ ไมแตกตาง
จากปูนซีเมนตทวี่ างขายอยูใ นทองตลาดในปจจุบน
ั กลาวคือ กําลังรับแรงอัด
ของคอนกรีตที่เพียงพอตอการกอสรางแตละงาน เชน หากจะสรางถนน
ตองมีกําลังคอนกรีตไมนอยกวา 280 กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร และ
เมือ่ คอนกรีตผสมเสร็จมาถึงหนางานตองอยูใ นสภาพทีพ
่ รอมใชงาน ไมแข็งตัว
กอนที่จะนําไปเท และสามารถกอคอนกรีตไดเปนรูปแบบตามที่ตองการ
การทีจ่ ะคิดคนสูตรคอนกรีตจากเถาลอยทีไ่ มผา นเกณฑการขายไดนน
ั้
เปนความท าทายอยางมาก เนื่องจากยังไมเคยมีการวิจัยในลักษณะนี้
มากอน อีกทั้งมีปจจัยหลายอยางที่จะตองคํานึงถึง โดยใชเวลาคิดคน
ในระยะเวลาหนึง่ จนในทีส่ ด
ุ ก็เกิดผลสําเร็จ เกิดเปนสูตรในการทําคอนกรีต
จากเถ า ลอยเป น ส ว นผสมหลั ก ซึ่ ง เมื่ อ ได สู ต รแล ว ก็ ต  อ งมี ก ารทดลอง
ในพื้น ที่จริงเพื่อเก็บขอมูล วิเคราะห ประเมินผล และผลิตผลิตภัณฑ
ตนแบบตอไป โดยไดเลือกพืน
้ ทีบ
่ ริเวณหนาทางเขาออกดานชัง่ ในโรงไฟฟา
พลั ง ความร อ นแม เ มาะ ซึ่ ง เป น ถนนที่ มี ร ถบรรทุ ก นํ้ า หนั ก 20-50 ตั น
ใชงานเปนประจํา วันละหลายเที่ยว เพื่อเปน พื้น ที่ทดลองวา คอนกรีต
จากเถาลอยนั้นจะสามารถรับนํ้าหนักไดดีตามที่ไดคิดคนออกมาหรือไม
การทดลองเริม
่ ตนเมือ่ เทคอนกรีตบนพืน
้ ผิวถนนบริเวณดานหนาดานชัง่
แลววัดคากําลังรับแรงอัดคอนกรีต พบวาสามารถวัดไดถึง 325 กิโลกรัม
ตอตารางเซนติเมตร หลังจากเทคอนกรีตแลวในระยะเวลา 28 วัน นัน
่ หมายถึง
กําลังคอนกรีตทีไ่ ด มากกวาคาทีอ่ อกแบบไว สภาพคอนกรีตมีความแข็งแรง
และคงทน ลั ก ษณะทางกายภาพเหมื อ นกั บ การใช ปู น ซี เ มนต ทั้ ง หมด
แตพบวามีสท
ี เี่ ขมกวาเล็กนอย สามารถใชงานไดเมือ่ ถึงหนางาน แข็งตัวได
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ตามระยะเวลาที่กําหนด และเมื่อคํานวณตน ทุนแลว ยังพบวามีตน ทุน
ที่ถูกกวาการใชปูนซีเมนตอีกดวย
กฟผ. จึงไดตอยอดงานวิจัยชิ้นนี้เพื่อมุงสูธุรกิจใหม โดยการจําหนาย
เถ าลอยที่ ตํ่ากว ามาตรฐานไปใช เ ปน ส ว นผสมหลั กในการทํ าคอนกรี ต
ซึง่ นอกจากจะไดคอนกรีตทีม
่ ค
ี วามแข็งแรงไมตา งจากการใชปน
ู ซีเมนตแลว
ยังมีราคาตน ทุน ถูก สงผลดีตอผูใชงาน และที่สําคัญเมื่อผลิตคอนกรีต
โดยใชเถาลอยเปนสวนผสมหลักแลว จะชวยลดการใชปน
ู ซีเมนตลง สงผลให
สามารถลดการปลอยคารบอนไดออกไซดลงได เพราะในกระบวนการผลิต
ปูนซีเมนต 1 ตัน จะปลอยคารบอนไดออกไซดสูบรรยากาศมากถึง 1 ตัน
เชนกัน แตหากผลิตคอนกรีตจากเถาลอยได และสามารถลดการใชปน
ู ซีเมนต
นั่นหมายถึงวา จะสามารถชวยลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดดวย
ดังนั้น คอนกรีตจากเถาลอย ถือเปนคอนกรีตที่เปน มิตรตอสิ่งแวดลอม
และตอโลกของเรา
นับเปนการใชความรูท
 างวิชาการและแนวคิดการมองมุมใหม มาพัฒนา

ตอยอด จากของที่จะตองทิ้ง อยางเถาลอยที่ไมผานเกณฑมาตรฐาน
ซึ่ ง ถูกมองขาม และต อ งเสี ย เงินให กับ การกําจั ดป ล ะกว า 2 ลานบาท
พลิกกลับมาเปนผลิตภัณฑทจี่ ะสรางโอกาสทางธุรกิจใหกบ
ั กฟผ. นอกจาก
จะไมตองเสียคาใชจาย และเสียพื้นที่ในการฝงกลบแลว ยังสรางรายได
ให ห น ว ยงาน และสร า งมิ ติ ใ หม ที่ เ ป น มิ ต รต อ สิ่ ง แวดล อ มในวงการ
อุตสาหกรรมกอสรางอีกดวย

“The construction industry often uses y ash as an additive in
cement,” comments Assoc. Prof. Samit Songpiriyakit, Dean of the
College of Industrial Technology. “But it has to be the right kind of y ash.”
Realizing this, EGAT and Dr. Samit’s teams joined forces to nd
a way to make activated y ash a useful ingredient in concrete.
A key consideration when turning y ash into a suitable ingredient
for cement making is how it performs. The quality must be good and it
must have similar compressive strength and various properties as other
types of cement, always depending on the application in question.
For example, when you build a road, the compressive strength of
the concrete must be no less than 280 kilograms per square centimeter.
Also, when the ready-mixed concrete arrives at the job site, it must be
ready-to-use to create the desired form, not hardened.
Innovating a concrete formula for unsaleable activated y ash is
a huge challenge that has never before been researched. Many factors
must be taken into account.
Now, following lengthy research, a formula for using y ash as the
main ingredient in concrete has been developed. The next step is to
test it in actual conditions, collect the necessary data to analyze, and
evaluate what works, then come up with prototypes.
To apply the formula to actual construction, an area near the
entrance to the truck weighing station at Mae Moh Power Plant was
selected. In addition, the road to the station traversed by heavy-duty
vehicles weighing 20-50 tons was also designated as an experimental
area to see what activated y ash cement could actually withstand.

The experiment began with pouring concrete on the road in front
of the weighing station and then measuring its compressive strength.
A gure of 325 kilograms per square centimeter at 28 days after
pouring was duly derived. The nal gure actually exceeded the desired
design value while the cement was found to be strong and durable.
Indeed, it was physically identical to regular cement in all aspects
except for having a slightly darker hue.
The formula also proved itself by arriving at construction sites in
a good pouring condition. Moreover, its strength and solidication time
were well within the specication while also being more economical
than regular cement.
As the research continues, EGAT is able to move towards creating
a new business line selling activated y ash as the main ingredient in
concrete applications.
Another valuable attribute is that the y ash product reduces the
need for regular cement that is mined at considerable cost to the
environment.
Better still, it produces less CO2 than regular cement. A ton of
typical cement is responsible for an equal volume of CO2 emissions
into the atmosphere. So you could say that y ash cement is actually
environmentally-friendly.
A willingness to innovate coupled with stellar scientic expertise
has thus led to turning a substance previously requiring costly disposal
into an excellent and sustainable business opportunity for EGAT and
good news for the environment.
OCTOBER - DECEMBER 2021
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ปรับพอร์ต
พลังงานหมุนเวียน

หนุนเป้าหมาย Carbon Neutrality
ของประเทศให้สําเร็จ
การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่เป็นผล
มาจากการปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจก ทํ า ให้
หลายประเทศในประชาคมโลกต่ า งตื่ น ตั ว
กับวิกฤตการณ์โลกร้อนที่นับวันยิ่งกลายเป็น
ปัญหาทีม่ คี วามรุนแรงมากขึน้ ทัง้ ปัญหานํา้ ท่วม
ภัยแล้ง สภาพอากาศทีร่ อ้ นระอุ ฤดูหนาวทีส่ นั้ ลง
หรื อ การเกิ ด สภาพอากาศที่ ห นาวรุ น แรง
อย่างผิดปกติ ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศเหล่านี้เป็นสิ่งที่คนทั่วโลกรับรู้
อย่างเห็นได้ชัด และมิอาจเพิกเฉยได้ ประเทศ
ยั ก ษ์ ใ หญ่ ข องโลกจึ ง เห็ น พ้ อ งต้ อ งกั น ที่ จ ะ
ตั้ ง เป้ า หมายลดการปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจก
อย่างจริงจัง จึงมีการเจรจาความตกลงดังกล่าว
ในที่ ป ระชุ ม สมั ช ชาประเทศภาคี อ นุ สั ญ ญา
สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (UNFCCC) ครั้งที่ 21 หรือ COP 21
ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เกิดเป็นความ
ตกลงปารีส (Paris Agreement) ระหว่างสมาชิก
องค์ ก ารสหประชาชาติ 196 ประเทศ ที่ มี
เป้าหมายคือการควบคุมอุณหภูมิเฉลี่ยของโลก
ไม่ให้เพิ่มขึ้นเกิน 2 องศาเซลเซียส หรือหาก
ทํ า ได้ จะพยายามควบคุ ม อุ ณ หภู มิ โ ลกให้ สู ง
ไม่เกิน 1.5 องศาเซลเซียส
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สํ า หรั บ ประเทศไทยได เ ผชิ ญ หน า กั บ ป ญ หาไฟป า ซึ่ ง รุ น แรงขึ้ น ทุ ก ป
ระดับนํา้ ทะเลเริม
่ สูงขึน
้ อากาศรอนขึน
้ ในหลายพืน
้ ที่ ฝนไมตกตองตามฤดูกาล
ผนวกกั บ ความแห ง แล ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น ทํ า ให ธ รรมชาติ แ ละความหลากหลาย
ทางชี ว ภาพนั้ น เสื่ อ มโทรมอย า งไม เ คยเกิ ด ขึ้ น มาก อ น จึ ง ได ใ ห สั ต ยาบั น
รวมเปนภาคีความตกลงปารีสกับประเทศสมาชิกเชน กัน โดยวางแผนงาน
ไวอยางชัดเจนเพื่อใหสอดรับกับประเทศมหาอํานาจอยางสหราชอาณาจักร
ญี่ ปุ  น เกาหลี ใ ต และนิ ว ซี แ ลนด ซึ่ ง ประเทศเหล า นั้ น ได ตั้ ง เป า หมาย
อย า งทะเยอทะยานที่ จ ะก า วไปสู  ค วามเป น กลางทางคาร บ อน (Carbon
Neutrality) ในป ค.ศ. 2050 และประเทศจีนในป ค.ศ. 2060 สวนประเทศไทย
ไดวางเปาหมายไววาจะขับเคลื่อนเปาหมายนี้ใหสําเร็จภายในป ค.ศ. 2050
ดั ง นั้ น ภาคพลั ง งานซึ่ ง มี อั ต ราการปล อ ยก า ซคาร บ อนไดออกไซด เ ป น
อันดับตน ๆ ของประเทศ จึงตองปรับนโยบายใหสอดคลองกับทิศทางของโลก
โดยลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดใหไมเกิน 148 ลานตันตอป ภายในป
ค.ศ. 2050 และเพิ่มกําลังผลิตไฟฟาใหมที่เปนพลังงานหมุนเวียน (RE)

EGAT REALIGNS
RENEWABLE
ENERGY
PORTFOLIO

TO ACHIEVE CARBON
NEUTRALITY GOAL
Climate change resulting from greenhouse gas
emissions has prompted many countries around the
world to be more attentive to the global warming
crisis that is becoming ever more critical. Flooding,
drought, hot weather, shortened winters, and the
occurrence of unusually severe cold snaps are all
negative consequences of the crisis. The impacts of
climate change have been clearly felt by people
around the world and cannot be ignored. The world’s
larger economies have agreed to set targets to reduce
greenhouse gas emissions. The target agreement
was negotiated at the 21st session of the United
Nations Framework Convention on Climate Change
(UNFCCC), or COP 21, held in Paris. The so-called
‘Paris Accord’ emerged among 196 members of the
United Nations who signaled their commitment to
keep the average global temperature from rising
above two degrees Celsius, or if possible, to cap the
rise at not more than 1.5 degrees Celsius.
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เพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียน
เน้นโซลาร์เซลล์ลอยนํ้าแบบไฮบริด
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ในฐานะผูรักษาความมั่นคง
ทางพลังงานไฟฟาของประเทศ จึงไดกําหนดทิศทางการดําเนินงานใหสอดรับ
กั บ ภาพรวมของประเทศไทย ดร.จิ ร าพร ศิ ริ คํ า รองผู  ว  า การยุ ท ธศาสตร
ไดกลาวในเรื่องนี้วา กฟผ. ไดกําหนดวางแผนเพิ่มสัดสวนพลังงานหมุนเวียน
(Renewable Energy: RE) ใหมากกวา 2 เทาจากแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟา
ของประเทศไทยเดิม (PDP2018 Revision1) หรือเพิ่มขึ้นกวา 60 เปอรเซ็นต
ซึง่ มุง เนนการพัฒนาโครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยทน
ุ ลอยนํา้ (HydroFloating Solar Hybrid) ตามเขื่อนที่ กฟผ. มีอยูเดิม จํานวน 16 โครงการ
รวม 2,725 เมกะวั ต ต ให ส ามารถจ า ยไฟฟ า เข า ระบบได ภ ายใน 5-10 ป
รวมทั้ ง เพิ่ ม โครงการที่ มี ศั ก ยภาพอี ก จํ า นวน 2,500 เมกะวั ต ต ในระหว า ง
ป 2567-2573 ซึ่งจะชวยเพิ่มสัดสวนกําลังผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน
ของ กฟผ. จากปจจุบัน 3,072 เมกะวัตต เปนประมาณ 8,300 เมกะวัตต
อยางไรก็ตาม Hydro-Floating Solar Hybrid อยางเดียวนั้น ไมอาจ
สรางเสถียรภาพของพลังงานหมุนเวียนได จึงไดนํา Battery เขามาเสริมสราง
ความมั่นคงทางพลังงานไฟฟา เพื่อใหเกิดการบูรณาการพลังงานหมุนเวียน
ในรูปแบบ Solar+Hydro+Battery (SHB) พรอมนําเทคโนโลยีกก
ั เก็บพลังงาน
เขามาใช เพื่อบริหารจัดการพลังงานหมุนเวียนที่มีความผันผวน อาทิ Battery
Energy Storage System (BESS), Hydro-Pumped Storage และ Hydrogen
รวมถึงศึกษาการนําเทคโนโลยีการดักจับ การใชประโยชน และการกักเก็บ
คารบอน (Carbon Capture Utilization and Storage: CCUS) โดย กฟผ.
ไดรับมอบหมายจากกระทรวงพลังงานใหศึกษาเทคโนโลยีดังกลาวรวมกับ
METI ประเทศญี่ปุน ซึ่งจะทําใหการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดเปนศูนย
สงผลให กฟผ. สามารถพัฒนาโรงไฟฟาฟอสซิล เพื่อรักษาความมั่นคงระบบ
ในชวงของการเปลี่ยนผานนี้ตอไปได
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Year-by-year, Thailand faces more severe forest res, rising
sea levels, increased warm weather in many areas, rains not
falling according to the season, and more droughts. All of these
have caused unprecedented degradation of nature and
biodiversity.
As a member state of the United Nations, Thailand has
ratied the Paris Accord with a well-dened action plan in line
with leader countries, including the United Kingdom, Japan,
South Korea, and New Zealand.
Those countries have set ambitious targets for carbon
neutrality by 2050, while China aims to achieve the target by 2060.
Thailand targets to meet the goal by 2050. Consequently,
the energy sector, which contributes a major part of the country’s
carbon dioxide emissions, must adjust its policies in line with
global trends.
The sector needs to restrict its carbon dioxide emissions
to no more than 148 million tons per year by 2050 and
considerably expand its renewable energy power generation.

RAISING RENEWABLE ENERGY
SHARE WITH HYDRO-FLOATING
SOLAR HYBRID
The Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT), as
guardian of the nation’s electric power security, has set its
course consistent with Thailand’s overall prole.
According to Dr. Jiraporn Sirikum, EGAT Deputy Governor Strategy, EGAT aims to boost the share of generation from
renewable energy by over 60% from that stipulated in the
latest version of the Power Development Plan of Thailand
(PDP2018 Revision 1).

อัดเงินลงทุน พัฒนาระบบไฟฟ้า
เสริมความมั่นคงให้ RE

การเพิ่มสัดสวนของพลังงานหมุนเวียน ทําใหตองคํานึงถึงความมั่นคง
ของระบบไฟฟาโดยรวมของประเทศ รวมถึงตนทุนราคาไฟฟาที่ตองควบคุม
ใหอยูในความเหมาะสม เพื่อใหประเทศยังคงความสามารถในการแขงขันได
กฟผ. จึงมีแผนพัฒนาโรงไฟฟ าหลัก ซึ่งเปนโรงไฟฟาฟอสซิลควบคูกันไป
ซึ่งประกอบไปดวยการพัฒนาโครงการโรงไฟฟาแมเมาะทดแทน เครื่องที่ 8-9
โรงไฟฟ า นํ้ า พองทดแทน และโรงไฟฟ า สุ ร าษฎร ธ านี (โรงไฟฟ า พุ น พิ น )
โดยใช เ งิ น ลงทุ น กว า 98,000 ล า นบาท นอกจากนั้ น แล ว ยั ง มี แ ผนพั ฒ นา
โครงขายระบบสงไฟฟา และ Grid Modernization เพื่อใหสามารถรองรับ

พลังงานหมุนเวียนที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต โดย กฟผ. จะดําเนินการกอสราง
และขยายระบบส ง ไฟฟ า ให ค รอบคลุ ม ทั้ ง ประเทศ จํ า นวน 17 โครงการ
ทั้งระดับแรงดัน 115, 230 และ 500 กิโลโวลต โดยในป พ.ศ. 2564-2568
จะมีแผนการเบิกจายเงินทั้งสิ้น 136,405 ลานบาท และป พ.ศ. 2569-2573
จะมี แ ผนเบิ ก จ า ยเงิ น ทั้ ง สิ้ น 106,162 ล า นบาท ขณะที่ ก ารพั ฒ นา Grid
Modernization จะมีการลงทุนที่ประมาณ 11,700 ลานบาท

มุ่งคว้าโอกาสในตลาดพลังงานสีเขียว

The expanded plan focuses on hydro-oating solar hybrid
development at EGAT’s existing dams, comprising 16 schemes
totaling 2,725 MW in installed generating capacity, with
operational start-up within 5-10 years.
Plans are afoot to add another 2,500 MW capacity between
2024 and 2030. That will raise EGAT’s volume of power
generation from renewable energy from 3,072 MW currently to
about 8,300 MW.
However, the Hydro-Floating Solar Hybrid scheme alone
cannot create renewable energy security. Batteries must be
brought in to achieve integrated renewable energy with a
Solar+Hydro+Battery (SHB) combination.
To deal with the uctuating nature of renewable energy
forms, energy storage technology has been introduced such as
the Battery Energy Storage System (BESS), Hydro-Pumped
Storage, and Hydrogen.
A study has been undertaken into employing Carbon Capture
Utilization and Storage (CCUS) technology. EGAT was assigned
by the Ministry of Energy to jointly study the technology with
Japan’s Ministry of Economy, Trade, and Industry.
The study centers on the possibility of zero carbon dioxide
emissions from fossil fuel-based power plants that would enable
EGAT to build such power plants and thereby strengthen the
overall system security.

การปรับพอรตสัดสวนพลังงานหมุนเวียน ทําให กฟผ. สามารถกาวเขาไป
เปนผูบ
 ริหารจัดการตลาดซือ้ ขายพลังงานหมุนเวียน (Green Energy Trading)
โดยเป น ผู  นํ า ร อ งโครงการในพื้ น ที่ เ ขตพั ฒ นาพิ เ ศษภาคตะวั น ออก หรื อ
เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) รวมทั้งเปน ผูดําเนินการซื้อขาย
สิทธิการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Certicate:
REC) ของประเทศไทย เพื่ อ รองรั บ ความต อ งการของบริ ษั ท ข า มชาติ
ที่เขามาลงทุนในประเทศไทยซึ่งตองการใชไฟฟาที่ผลิตจากพลังงานสีเขียว
(กลุมบริษัท RE100) อีกทั้งยังเปนการสงเสริมใหประชาชนเขาถึงพลังงาน
สะอาด ซึ่งทั้งหมดนี้นับวาเปนโอกาสทางธุรกิจของ กฟผ. ทั้งสิ้น
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ในขณะเดียวกัน เพื่อไปสูเปาหมายลดการปลอยคารบอนไดออกไซด
สุทธิใหเปน ศูน ย อีกเรื่องหนึ่งที่ภาครัฐใหการสงเสริม คืออุตสาหกรรม
ยานยนตไฟฟา (Electric Vehical: EV) กฟผ. จึงเขาไปเปน สวนหนึ่ง
ในการขับเคลื่อน EV Ecosystem โดยเปดตัวธุรกิจใหมดานยานยนต
ไฟฟา หรือ EGAT EV Business Solutions เมื่อเดือนมีนาคมที่ผานมา
ซึ่งไดรวมมือกับคายรถยนตชั้น นําจากยุโรปและเอเชียในการขับเคลื่อน
อุ ต สาหกรรมนี้ พร อ มจั ด ตั้ ง สถานี อั ด ประจุ ไ ฟฟ า EleX by EGAT
ตั้งเปาขยายเครือขายทุก ๆ 200-500 กิโลเมตร ภายในป พ.ศ. 2564 และ
ทุก ๆ 150 กิโลเมตร ในป พ.ศ. 2565 รวมทั้งหมด 120 สถานี รวมถึง
เปดตัวแอปพลิเคชัน EleXA เครือ่ งอัดประจุไฟฟา และระบบบริหารจัดการ
สถานีอัดประจุไฟฟา (BackEN)
นอกจากนี้ จากศั ก ยภาพในการเป น ทั้ ง ผู  ใ ช โ ซลาร เ ซลล แ ละผู  ใ ช
แบตเตอรีร่ ายใหญ จึงมีแผนตัง้ โรงงานผลิตแผงโซลารเซลลและทุน
 ลอยนํา้
เพื่อลดการนําเขาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหหมุนเวียนภายในประเทศ
รวมถึงมีแนวคิดในการนําแบตเตอรีร่ ถยนตทใี่ ชแลวประมาณ 70 เปอรเซ็นต
มาใชเสริมตามสถานีไฟฟา สวนแบตเตอรีจ่ าก Solar Rooftop ทีม
่ แี นวโนม
ความตองการเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ กฟผ. ไดรวมมือกับมหาวิทยาลัยขอนแกน
(มข.) นําแบตเตอรี่ที่พัฒนาและผลิตโดย มข. มาพัฒนาใหเปนระบบ
กั ก เก็ บ พลั ง งาน ที่ เ รี ย กว า Engywall เพื่ อ สร า งโอกาสในอี ก ทางหนึ่ ง
โดยยังไดรวมมือกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมศึกษาการตั้งโรงงานกําจัด
แบตเตอรี่และแผงโซลารเซลล เพื่อรองรับซากเหลือทิ้งที่มีจํานวนมาก
ในอนาคตอี ก ด ว ย นอกจากนี้ กฟผ. ยั ง พิ จ ารณาที่ จ ะพั ฒ นาธุ ร กิ จ
ดาน Repurpose Batteries ที่ใชแลวจาก EV (Second-life Batteries)
มาใชในกิจการ BESS ของ กฟผ. ตอไป
การที่ภาครัฐมีนโยบายลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดสุทธิ
เปน ศูน ย ถือเปนโอกาสของ กฟผ. ในการใชความรู ความเชี่ยวชาญ
ด า นการดู แ ลความมั่ น คงของระบบไฟฟ า ไปต อ ยอดสู  ก ารเป น ผู  นํ า
ทางดานการบริหารจัดการพลังงานหมุนเวียน รวมทั้งการหาโอกาสใหม
จากธุรกิจดานพลังงานในอนาคต เพื่อเพิ่มสัดสวนรายได Non-ROIC
จึงไดจด
ั ตัง้ บริษท
ั InnoPower จํากัด ซึง่ เปนบริษท
ั นวัตกรรมและธุรกิจใหม
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ร ว มกั บ บริ ษั ท ในกลุ  ม กฟผ. เพื่ อ ลงทุ น ในธุ ร กิ จ พลั ง งานในอนาคต
(Future Energy) อีกทั้งยังไดรวมลงทุนกับภาครัฐในบริษัท InnoSpace
ซึ่งเปนเวทีที่ใหกลุม Startup ไดนําเสนอโครงการธุรกิจ และหากโครงการ
เหล า นั้ น น า สนใจ กฟผ. ก็ ส ามารถเลื อ กเพื่ อ นํ า มาต อ ยอดในบริ ษั ท
InnoPower ตอไปได
กฟผ. พรอมเดินหนาภารกิจขององคการใหสอดคลองกับนโยบาย
ภาครัฐและเทรนดโลก ดวยการเพิ่มสัดสวนการผลิตไฟฟาจากพลังงาน
หมุ น เวี ย น ควบคู  ไ ปกั บ การเสริ ม ความมั่ น คงของระบบไฟฟ า เพื่ อ ให
ประเทศไทยบรรลุ เ ป า หมายการปล อ ยก า ซคาร บ อนไดออกไซด สุ ท ธิ
ในประเทศใหเปน ศูน ย ในขณะเดียวกัน ก็เพื่อสนับสนุนใหประเทศไทย
มี ไ ฟฟ า ใช อ ย า งมั่ น คงและมี เ สถี ย รภาพ ทั้ ง ยั ง ผลั ก ดั น ให ค นไทยไดใ ช
พลังงานไฟฟาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมมากขึ้น

INVESTING IN SUPPLEMENTARY
ELECTRICAL SYSTEMS
Increasing the share of renewable energy must take into account
the security of the country’s overall power system and the cost of
electricity that must be kept at an appropriate level for the country to
remain competitive.
EGAT plans to concurrently develop fossil fuel-based power plants
as a base facility. This includes the development of the Mae Moh Power
Plant Replacement Project (Units 8-9), the Nam Phong Power Plant
Replacement Project, and Surat Thani Power Plant (Phunphin Power
Plant), with a combined investment of at least 98 billion baht.
There is also a plan to develop the transmission network and
modernize the grids to support steadily increasing volumes of
renewable energy.
EGAT will build and expand the transmission systems to cover the
whole country. In all, there will be 17 projects, at voltage levels of 115,
230, and 500 kV, executed between 2021 and 2025 at a cost of 136.40
billion baht.
From 2026 to 2030, the plan is to disburse 106.16 billion baht on
the works. Grid modernization will involve an investment of about
another 11.70 billion baht.

CAPTURING THE GREEN ENERGY
MARKET
The realignment of its renewable energy portfolio has enabled
EGAT to step into Green Energy Trading by leading a pilot project in
the Eastern Economic Corridor (EEC) development zone.

EGAT has also been authorized to trade the rights of power
generation from renewable energy using Renewable Energy
Certicates (REC). This supports the needs of multinational companies
investing in Thailand seeking electricity supplies derived from green
energy.
EGAT’s move also encourages people to have access to clean
energy. These are all considered good business opportunities for EGAT
to pursue.
Promotion of the electric vehicle (EV) industry will also contribute
in the efforts of curbing carbon dioxide emissions.
EGAT has been one of the drivers of the EV Ecosystem, including
launching EGAT EV Business Solutions in March this year. The project
involves EGAT joining hands with leading car companies from Europe
and Asia to propel the industry by means of establishing ‘EleX by EGAT’
brand charging stations.
The plan calls for establishing a network of charging points
spaced every 200-500 km by 2021, and every 150 km by 2022, in 120
locations.
A related application (EleXA), a battery charger, and a charging
station management system (BackEN) have also been introduced.
As a large user of both solar cells and batteries, EGAT plans to
set up a factory producing solar panels and oating platforms which
will reduce imports and help drive the economy.
Another possibility is to place car batteries that have been used
to about 70% at substations.
Moreover, EGAT is cooperating with Khon Kaen University (KKU)
to deploy batteries developed and produced by KKU for solar rooftop
systems to create an energy storage system, dubbed Engywall.
A study is underway with the Department of Industrial Works to
set up a facility to treat disposed batteries and solar panels, volumes
of which are increasing signicantly.
EGAT is also eyeing opportunities to achieve a ‘repurposing
transformation’ by employing used EV batteries for energy storage.
The government’s carbon neutrality goals present opportunities
for EGAT to tap its knowledge and expertise in power system security,
to be a leader in renewable energy management and the future of the
energy sector.
EGAT and its group of companies have established InnoPower
Co., Ltd. to co-invest energy business opportunities.
EGAT has also partnered with the government sector to form the
InnoSpace Company, a platform for start-ups to present business
projects. Those determined to be viable will be turned over to InnoPower
for implementation.
EGAT is committed to carrying out its missions in line with
government policies and global trends. As such, it is increasing the
proportion of electricity generation from renewable energy while
enhancing electrical system security. This, in turn, will enable Thailand
to meet its carbon neutrality goals.
Meanwhile, EGAT continues to ensure secure power supplies for
Thailand and to avail more electricity from eco-friendly sources to the
Thai public.
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ทําอย่างไรให้บ้านของคุณ

ปลอดคาร์บอน

ตัง้ แต่วสั ดุกอ่ สร้างทีใ่ ห้พลังงานความร้อนหรือเย็น ซึง่ จําเป็นต้องใช้ภายในบ้าน ไปจนถึง
หลังคาที่อยู่เหนือศีรษะ ล้วนแล้วแต่เป็นตัวการสําคัญที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ แล้วเราจะแก้ไขปัญหานั้นภายในกลางศตวรรษนี้ได้หรือไม่?
ที่มา / SOURCE https://www.bbc.com/future/article/20211105-how-your-house-will-go-carbon-free

ที่ อ ยู  อ าศั ย ในโลกก อ ป ญ หาปล อ ยมลพิ ษ
คิดเปน 17-21 เปอรเซ็นต ของสัดสวนการปลอย
คารบอนในดานพลังงานของโลก ตัวเลขดังกลาว
ครอบคลุมตั้งแตไฟฟาที่เราใชกับโทรทัศน และ
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสอื่น ๆ ตลอดจนเชื้อเพลิง
ที่ใชตมนํ้าและประกอบอาหาร
ในภู มิ อ ากาศหนาวเย็ น ค า ใช จ  า ยด า น
พลังงานสวนใหญของบานจะถูกใชไปกับการ
ทําความรอน
การผลิตคอนกรีต โลหะ และวัสดุกอสราง
อื่น ๆ รวมทั้งกระบวนการกอสราง ก็มีสวนเพิ่ม
การปลอยคารบอนดวยเชนกัน
เห็ น ได ชั ด ว า ที่ อ ยู  อ าศั ย มี บ ทบาทสํ า คั ญ
อยางมากตอการบรรลุเปาหมายของโลกทีจ่ ะลด
การปลอยคารบอนสุทธิเปน ศูน ย (Net Zero)
ภายในป ค.ศ. 2050
เป า หมายนี้ มี ค วามสํ า คั ญ และจํ า เป น
อย า งมากที่ จ ะต อ งรั ก ษาภาวะโลกร อ นไม ใ ห
อุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นเกินกวา 1.5 องศาเซลเซียส
ตามที่ประเทศตาง ๆ ไดใหคํามั่นตามเปาหมาย
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ในข อ ตกลงปารี ส ขององค ก ารสหประชาชาติ
วาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ขาวดีกค
็ อื เรามีความรูแ ละเครือ่ งมือทีจ่ าํ เปน
ในการลดการปล อ ยคาร บ อนจากที่ อ ยู  อ าศั ย
อยูแลว ซึ่งหมายความวา ภายในป ค.ศ. 2045
เมื่ อ ใกล ถึ ง กํ า หนดตามเป า หมายการปล อ ย
คารบอนภายในชวงกลางศตวรรษ วิธีสรางบาน
การทําความรอน และการใชพลังงานในบาน
จะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอยางมาก
นวัตกรรมเหล านี้ไมเ พี ยงทําให ค าใชจ  าย
ในบานของเราถูกลง แตยังชวยใหเราอยูอาศัย
อยางสะดวกสบายยิ่งขึ้น
มาเรีย สมิธ ผูอํานวยการฝายความยั่งยืน
และกายภาพของบริษัทที่ปรึกษาดานวิศวกรรม
บิ ว โร แฮปโปลด (Buro Happold) และ
บรรณาธิ ก ารรายงานเรื่ อ งการลดคาร บ อน
ในภาคการกอสราง จากสถาบันสถาปนิกแหง
อังกฤษ (Royal Institute of British Architects:
RIBA) กล า วว า เรามี เ งิ น จํ า นวนมหาศาล
ที่ ส ามารถใช ไ ด ต ามต อ งการเพื่ อ จั ด การกั บ

ผลกระทบจากการกอสรางที่อยูอาศัยที่สงผล
ตอสิ่งแวดลอม โดยเราไมควรคิดวาตองรอใหมี
เทคโนโลยีที่ลํ้าหนากอน ถึงจะลงมือทํา สิ่งแรก
ที่ ค วรทํ า คื อ การลดปริ ม าณการใช พ ลั ง งาน
ในบาน โดยมีหลักการออกแบบงายๆ เพือ่ ใหบรรลุ
เปาหมาย นั่น ก็คือการสรางฉนวนคุณภาพสูง
ให แ ก บ  า น เพื่ อ ป อ งกั น ความร อ นจากแหล ง
ความรอนแฝง เชน ดวงอาทิตย ความรอนจาก
รางกาย หรือแมแตจากสัตวเลี้ยง
นอกจากนี้ การกําหนดทิศทางของบานและ
ตําแหนงของหนาตาง จะชวยทําใหสามารถใช
ประโยชนจากแสงอาทิตยไดอยางเต็มที่ รวมถึง
บานประตูหนาตาง บานเกล็ด หรือแมแตตนไม
ก็ ส ามารถช ว ยให บ  า นเย็ น สบายได ใ นฤดู ร  อ น
สําหรับบานในภูมิอากาศหนาวเย็น จะตองเพิ่ม
การทําความรอนอีกเพียงเล็กนอยในฤดูหนาว
เนื่ อ งจากบ า นประหยั ด พลั ง งานจะต อ งมี
สภาพอากาศภายในที่คอนขางปด จึงจะเก็บ
ความรอนได องคประกอบสุดทายคือ มีระบบ
ระบายอากาศเพื่อหมุนเวียนอากาศบริสุทธิ์

HOW YOUR
HOUSE WILL GO

CARBON
FREE

From the materials needed to build houses to
the energy needed to heat or cool them, the
roofs over our heads contribute a great deal
to climate change. Can that be xed by the
middle of this century?

The world’s housing has something of an
emissions problem.
Residential properties are responsible for
between 17-21% of energy-related carbon emissions
globally. That gure covers everything from the
electricity we use to power televisions and other
electronic devices, as well as the fuel we use to heat
our water and cook – but in cold climates the majority
of a house’s energy budget goes on heating.
Add in the carbon emissions released in the
manufacture of concrete, metal and other building
materials along with the construction process itself,
and it’s clear that housing has a considerable role
to play if the world is to meet its ambition to reduce
global carbon emissions to net zero by 2050.
It is an important target – one that is necessary
to keep global warming to within the 1.5C increase
that nations pledged to aim for in the United Nations’
Paris Agreement on climate change.
OCTOBER - DECEMBER 2021
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สถาบันพาสซีฟเฮาส (Passivhaus Institute)
ในประเทศเยอรมนี เป น ผู  นํ า ในการพั ฒ นา
มาตรฐานอาคารลักษณะนี้ ซึ่งลดพื้นที่สําหรับ
การทําความรอนไดประมาณ 75 เปอรเซ็น ต
เมื่ อ เที ย บกั บ โครงสร า งบ า นใหม ทั่ ว ไป และ
สามารถลดคาเชือ้ เพลิงไดมากถึง 90 เปอรเซ็นต
แมวาแนวคิดบานประหยัดพลังงานนี้จะเกิดขึ้น
ครั้ ง แรกตั้ ง แต ใ นช ว งทศวรรษ ค.ศ. 1970
แตนกั วิจยั ชาวเยอรมันก็เพิง่ จะสามารถสรางบาน
ที่อาจเรียกไดวาเปน บานแบบพาสซีฟหลังแรก
ในเมืองดารมสตัดท เมือ่ ตนทศวรรษ ค.ศ. 1990
และบ า นต น แบบนี้ ก็ ไ ม ค  อ ยได ถู ก นํ า ไปใช ใ น
อุตสาหกรรมกอสรางเทาใดนัก
อยางไรก็ตาม ในป ค.ศ. 2021 เริ่มมีการ
เปลี่ ย นแปลง โดยวิ ธี ก ารสร า งบ า นลั ก ษณะนี้
ไดแพรหลายมากขึ้น
ในป ค.ศ. 2015 เมืองบรัสเซลส ประเทศ
เบลเยียม ไดผา นกฎหมายทีก่ าํ หนดใหอาคารใหม
(ทั้งที่อยูอาศัย และอาคารพาณิชย) รวมถึงบาน
ทีป
่ รับปรุงใหม จะตองเปนไปตามมาตรฐานบาน
แบบพาสซีฟอยางเครงครัด
และในป ค.ศ. 2019 บ า นแบบพาสซี ฟ
แถวหนึ่งในเมืองนอริช สหราชอาณาจักร ไดรับ
รางวัลสเตอรลิงจาก RIBA
การเปลีย่ นไปใชวสั ดุกอ สรางทีม
่ ค
ี ารบอนตํา่
ก็จําเปนเชนกัน
ปจจุบันนี้ ประมาณ 10 เปอรเซ็นต ของการ
ปล อ ยคาร บอนที่เ กี่ยวข องกั บ พลัง งานทั่ ว โลก
มาจากวัสดุกอสราง และการบํารุงรักษาอาคาร
รวมถึงที่อยูอาศัย
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“ปูนซีเมนต เหล็ก และเหล็กกลา ใชพลังงาน
มหาศาล ทัง้ ในการผลิตและการขนสง” แอนเจล ซู
(Angel Hsu) ศาสตราจารยดา นนโยบายสาธารณะ
และสิง่ แวดลอมของมหาวิทยาลัยนอรธ คาโรไลนาแชปเปลฮิล (University of North CarolinaChapel Hill) กลาว วัสดุกอสรางมีความสําคัญ
อยางยิ่งในการชวยใหภาคที่อยูอาศัยบรรลุเปา
การปลอยคารบอนสุทธิเปนศูนย
นอกจากนี้ ปจจุบันยังมีทางเลือกอื่นที่ยั่งยืน
กวาการใชคอนกรีตและอิฐซึ่งปลอยคารบอนสูง
เชน การใชไม ซึง่ ก็เปนวัสดุกอ สรางทีใ่ ชกน
ั มานาน
หลายพันป มีงานวิจยั หนึง่ ประเมินวา จะสามารถ

หลีกเลี่ยงการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดได
20-80 ลานตันทัว่ โลก หากเปลีย่ นการใชพนื้ คอนกรีต
เปนโครงสรางไมและเหล็กกลาผสม ภายในป
ค.ศ. 2050 ซึ่งปริมาณนี้ยังไมรวมถึงปริมาณ
คารบอนที่ไมจะสามารถกักเก็บไวไดอีกดวย
วัสดุทใี่ ชแตกตางกันไปขึน
้ อยูก บ
ั สถานทีแ่ ละ
สภาพอากาศ ทัง้ กัญชง ไมกอ ก ไมไผ และมัดฟาง
ก็เปนอีกตัวเลือกของวัสดุคารบอนตํ่า
“ต น ไม ที่ เ ติ บ โตเปรี ย บเหมื อ นของขวั ญ
เพราะชวยกักเก็บคารบอน และหากเราสามารถ
กักเก็บคารบอนไวในอาคารได ก็ถือเปนเรื่อง
นาอัศจรรย” สมิธกลาว
อย า งไรก็ ต าม นั ก วิ จั ย หลายคนกล า วว า
หากคํานึงถึงเรือ่ งคารบอน วัสดุทด
ี่ ท
ี สี่ ด
ุ ก็มกั เปน
วัสดุที่มีอยูแลว
โดยการนําวัสดุของอาคารเดิมกลับมาใชใหม
ใหมากที่สุด เพื่อหลีกเลี่ยงการปลอยคารบอน
จากการผลิ ต วั ส ดุ ใ หม แทนที่ จ ะเพี ย งรื้ อ ถอน
อาคารเกา หากเราสามารถแยกสวนโครงสราง
อยางระมัดระวัง ก็จะสามารถเก็บอิฐไว และ
นําไปใชใหมได เปนตน เชนเดียวกับคานเหล็กที่
ไมใชงานแลว ก็ควรนํามาหลอมและนํามาใชใหม
“เราต อ งใช สิ่ ง ที่ มี อ ยู  แ ล ว ให คุ  ม ค า ที่ สุ ด ”
สมิธกลาว “นั่นเปน หัวใจสําคัญของการสราง
สิ่งแวดลอมที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น”

The good news is that we already have the knowledge and tools we need to reduce
emissions from housing. It could mean that by 2045, as the mid-Century emissions deadline
approaches, the way our houses are built, heated, and powered could look very different.
Not only could these innovations make our houses cheaper to run but also make them more
comfortable to live in.
“We have a huge amount at our disposal that we can use to address the environmental
footprint of the built environment,” says architect Maria Smith, director of sustainability and
physics at engineering consultancy rm Buro Happold and editor of a report from the Royal
Institute of British Architects (RIBA) on decarbonizing the building sector. “We shouldn’t feel
like we need to wait for breakthrough technologies in order to act.”
The rst step is to reduce the amount of energy our houses use. The design principles
used to achieve this are deceptively simple: make a house well-insulated so that heat from
passive sources – the Sun, inhabitants’ body heat, even pets – stays indoors. The orientation
of the house and the position of its windows can ensure it makes the most of the Sun’s rays,
while shutters, overhangs, and even trees can keep houses cool in summer. In colder climates,
only a small amount of additional heating should be needed in winter. Because an energyefcient house needs to be relatively airtight in order to retain its heat, the nal element is
a ventilation system to circulate fresh air.

นอกจากการยกระดั บ มาตรฐานสํ า หรั บ
อาคารใหมแลว การปรับปรุงบานเกาใหประหยัด
พลังงานก็สําคัญเชนกัน
ประมาณครึง่ หนึง่ ของพืน
้ ทีอ่ าคารทีม่ อี ยูท วั่ โลก
ในป ค.ศ. 2021 จะยังคงใชงานไปจนถึงป ค.ศ. 2050
และจะยังคงใชงานสูงถึง 80 เปอรเซ็นต ในบาง
ประเทศ เชน สหราชอาณาจักร แลวเราจะเปลีย่ น
บานทีม
่ อี ยูใ หเปนบานปลอดคารบอนไดอยางไร?
มาตรการตาง ๆ เชน การปองกันลม การเพิม
่
หรือการปรับปรุงฉนวน และการติดตั้งหนาตาง
กระจกสองหรือสามชัน
้ สามารถลดความตองการ
ใชพลังงานของบานไดอยางมาก โดยสามารถ
ดัดแปลงบานทีม
่ อี ยูแ ลวใหเปนไปตามมาตรฐาน
ที่เรียกวา เอนเนอรฟต (Enerphit)
พอล เทสทา (Paul Testa) สถาปนิกทีอ่ าศัยอยู
ในเชฟฟลด พรอมกับภรรยาและลูกสาวสองคน
ไดปรับปรุงบานแฝดของเขาที่สรางในป ค.ศ.
1970 ใหอยูใ นมาตรฐานเอนเนอรฟต
 ซึง่ ถือวาเปน
งานทีส่ าํ คัญทัง้ ในแงของเวลาและเงิน แตผลลัพธ
ที่ไดกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางสิ้นเชิง
กอนการปรับปรุงซอมแซม บานของเขามักจะ
หนาวเย็นและมีลมโกรกอยูต
 ลอด “ทําใหเราตอง
ใชผามานกํามะหยี่หนา ๆ” เทสทา กลาว
“หากเปดมานในตอนเชา ลมหนาวก็จะพัดเขามา”
ตั้งแตปรับปรุงบานเสร็จ อุณหภูมิชั้นลางจะ
อยูที่ประมาณ 21 องศา และชั้นบน 19 องศา
โดยทําความรอนเพิ่มขึ้นเพียงเล็กนอยเทานั้น
เขากลาววา
“คุณสามารถนั่งขางหนาตางไดโดยไมรูสึก
หนาว เพราะเปนกระจกสามชั้น” โดยเขาเปรียบ
เทียบการปดประตูหนาบานเหมือนกับนั่งในรถ
ราคาแพง “ราวกับคุณปดกั้นจากโลกภายนอก”

The leading building standard in this area was developed by the Passivhaus Institute in
Germany and reduces space heating requirements by around 75% compared to a typical new
build and can cut fuel bills by up to 90%.
Although the idea behind low energy housing was rst conceived in the 1970s, it wasn’t
until the early 1990s that German researchers built what would be regarded as the rst
passive house in Darmstadt. But the construction industry has been slow to adopt the model
in many parts of the world.
In 2021, however, this is starting to change, with this way of building houses becoming
more widespread. In 2015, the city of Brussels, Belgium, passed legislation making it mandatory
for all new buildings (both residential and commercial) as well as all retrots to meet tough
passive house standards. And in 2019, a row of passive council houses in Norwich, UK, was
awarded RIBA’s Stirling Prize.
Shifting to lower carbon building materials is also necessary. Today around 10% of global
energy-related emissions come from materials used in construction and maintenance of
buildings, including housing. “Cement and iron and steel are energy intensive in both their
production and also in their transport,” says Angel Hsu, professor of public policy and the
environment at the University of North Carolina-Chapel Hill. “Building materials are critical in
helping the housing sector reach net zero.”
Sustainable alternatives to emissions-heavy concrete and bricks already exist in 2021.
Timber, for example, is a material that has been used to build houses for thousands of years.
One study estimated that between 20-80 million tonnes of carbon dioxide emissions could be
avoided globally through replacing concrete oors with timber and steel composite structures
by 2050 – and that’s before even taking into account the carbon that the timber would lock away.
Materials vary depending on location and climate, but hemp, cork, bamboo, and straw bales
are other low carbon options. “Anything that has grown is just such a gift because it locks in the
carbon, and then if you can then store that carbon in a building – fantastic, we’re helping,” says Smith.
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ปั๊มความร้อนที่ทํางานด้วยไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนนับเป็นทางเลือกหนึ่งที่ยั่งยืน
โดยจะดึงความร้อนจากอากาศ พืน้ ดิน หรือนํา้ ”

However, the best material from an embodied carbon point-of-view is often the one you
already have, say researchers. That means reusing as much as possible from existing buildings
to avoid the emissions from creating new materials. Rather than simply demolishing an old
building, it can instead be carefully deconstructed so its bricks, for example, can be saved
and repurposed. Similarly, steel beams that can’t be used again should be melted down and
turned into new ones. “We really have to make the best use of what we’ve got,” says Smith.
“That’s a really central part of making the built environment more sustainable.”
As well as increasing standards for new buildings, retrotting existing houses to be more
energy-efcient is likely to be essential. Around half the building area that exists globally in
2021 will still be around in 2050, and in some countries, like the UK, the number of existing
buildings expected to still be in use in 2050 is as high as 80%.
So, how do we turn our current houses into zero-carbon homes? Measures like draughtproong, adding, or improving insulation, and installing double or even triple-glazed windows
can reduce a house’s energy requirements signicantly. Existing houses can even be retrotted
to meet the rigorous Passivhaus standard for retrots, known as Enerphit.
Paul Testa, an architect living in Shefeld with his wife and two daughters, renovated his
1970s semi-detached house to Enerphit levels. It was a signicant undertaking in terms of
both time and money, but the results have been transformative.
Before the retrot, the house was typically cold and draughty. “It had heavy velvet curtains
for a reason,” says Testa. “You opened the curtains in the morning, and you got this blast of cold air.”
Since the work has been completed, the temperature hovers around 21C downstairs, and
19C upstairs, with only a little additional heating, he says. “You can sit next to the windows,
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แมบานหลังนี้ยังคงใชหมอตมนํ้าดวยกาซ
สําหรับเครื่องทําความรอน แตคาใชจายสําหรับ
การทําความรอนลดลงเหลือ 300 ปอนดตอ ป จาก
ประมาณ 120 ปอนดตอ เดือน กอนการปรับปรุงบาน
เมื่ อ สามารถประหยั ด พลั ง งานในบ า นได
มากทีส่ ด
ุ แลว การเพิม
่ พลังงานหมุนเวียนถือเปน
ขั้นตอนสุดทาย
ปม
 ความรอนทีท
่ าํ งานดวยไฟฟาจากพลังงาน
หมุนเวียนนับเปนทางเลือกหนึง่ ทีย่ งั่ ยืน โดยจะดึง
ความรอนจากอากาศ พืน
้ ดิน หรือนํา้ ซึง่ ตรงกันขาม
กับการทํางานของตูเ ย็น และใชพลังงานนอยกวา
หมอตมนํ้าดวยกาซถึงสี่เทา
แผงโซลารเซลลสามารถจายกระแสไฟฟา
ที่ จํ าเป น สําหรั บ การทํ างานของป มความรอน
และเครือ่ งใชในครัวเรือนอืน
่ ๆ ได ซึง่ ชวยใหบรรลุ
เปาหมายการปลอยคารบอนเปนศูนย
ที่ โ คเปนเฮเกน ได พั ฒ นาหอพั ก นั ก เรี ย น
แบบลอยนํ้าที่ทําจากตูคอนเทนเนอรเกา โดยดึง
ความรอนจากนํา้ ทะเลโดยรอบดวยปม
 ความรอน

“Heat pumps powered
by renewable electricity
are a sustainable option.
They work by extracting heat
from the air, ground or water.”
ซึ่งการใชปมความรอนกําลังเปน ที่นิยมเพิ่มขึ้น
ในที่อยูอาศัยทั่วทวีปยุโรป โดยมียอดขายสูงสุด
ตอหัวในป ค.ศ. 2020 ในนอรเวยและฟนแลนด

ตามมาดวยเอสโตเนีย เดนมารก และสวีเดน
อยางไรก็ตาม ในบานที่ไมเก็บความรอน
ป  ม ความร อ นจะต อ งทํ า งานหนั ก เพื่ อ สร า ง
ความรอนใหเพียงพอแกผอู ยูอ าศัยตลอดฤดูหนาว
แตปญ
 หานีจ้ ะหมดไปเมือ่ บานไดรบ
ั การปรับปรุง
ให มี ม าตรฐานด ว ยฉนวนความร อ น และการ
ปรับปรุงอื่น ๆ เชน ไฮโดรเจนซึ่งเกิดจากการ
แยกนํ้าดวยไฟฟา ซึ่งเปนทางเลือกที่ใชทดแทน
ก า ซธรรมชาติ โดยสิ่ ง สํ า คั ญ ที่ ต  อ งคํ า นึ ง คื อ
การผลิตไฮโดรเจนจะตองใชไฟฟาจากพลังงาน
หมุนเวียน หรือเรียกวาเปน “พลังงานไฮโดรเจน
สีเขียว” เพื่อเขาเกณฑการปลอดคารบอน แต
ในปจจุบน
ั การผลิตไฮโดรเจนดวยกาซธรรมชาติ
เปนวิธท
ี ถี่ กู ทีส่ ด
ุ และพบไดทวั่ ไปทัว่ โลก ซึง่ สงผล
ใหเกิดการปลอยคารบอน
อยางไรก็ตาม ที่ในเมืองไฟฟ สกอตแลนด
ไดมีโครงการไฮโดรเจนสี เ ขียวที่ ใ ชไ ฟฟ า จาก
กังหันลมนอกชายฝง เพือ่ ผลิตกาซดังกลาว สําหรับ
ใหความรอนแกบานจํานวน 300 หลัง ภายในป
ค.ศ. 2023 ซึง่ ถือเปนตัวอยางทีแ่ สดงใหเห็นวิธกี าร
นําพลังงานหมุนเวียนมาใชใหความรอนแกบา นเรือน
ในอีกหลายปขา งหนา อยางไรก็ตาม การทําใหบา น
ปลอดจากคารบอนไมแคเพียงเพื่อชวยลดการ
ปลอยคารบอนเทานั้น แตยังทําใหบานอยูสบาย
ดวยอุณหภูมท
ิ สี่ มํา่ เสมอ และอากาศบริสท
ุ ธิ์
จากระบบระบายอากาศทีซ่ บ
ั ซอน “โดยสวนตัวแลว
เหตุผลสําคัญอีกประการหนึง่ ทีป
่ รับปรุงบาน คือ
เพื่อคุณภาพอากาศที่ดีในบาน” เทสทากลาว
“บานเราไมมีไอนํ้าเกาะใหเกิดไรฝุนหรือเชื้อรา
ใหความรูสึกวาเปนที่ที่ดีตอสุขภาพ เหมาะกับ
การเลี้ยงดูลูกสาวของผม”

and you don’t feel any cold off them because they’re triple glazed,” says Testa. He compares
shutting his front door to getting inside an expensive car: “You kind of seal out the world.”
The house still uses a gas boiler for the handful of radiators that remain, but the family’s
heating bill has dropped to £300 a year, from around £120 a month before the renovations.
Once a house is as energy-efcient as possible, adding renewable energy is the nal step.
Heat pumps powered by renewable electricity are a sustainable option. They work by
extracting heat from the air, ground or water – essentially acting like a fridge in reverse – and
use four times less energy than gas boilers. Solar panels can provide the electricity needed
to run the heat pump, and other household appliances, completing the zero-carbon set up.
In Copenhagen, a oating student housing development made out of old shipping containers
draws heat from the surrounding seawater using a heat pump. Heat pumps are rising in
popularity for more typical housing throughout Europe too, with the highest numbers sold per
capita in 2020 in Norway and Finland, shortly followed by Estonia, Denmark, and Sweden.
In the most leaky homes, however, heat pumps will struggle to generate enough warmth
to keep inhabitants toasty throughout the winter. Until those houses can be brought up to
standard with insulation and other improvements, hydrogen – created by splitting water with
electricity – is seen as an alternative option to natural gas. Crucially, though, the hydrogen
must be made using renewable electricity – the “green” in “green hydrogen” – to make it
zero-carbon. In 2021, the cheapest and most common form of hydrogen production globally
uses natural gas, resulting in carbon emissions.
In Fife, Scotland, however, a green hydrogen project that uses electricity from offshore
wind farms to produce the gas is set to heat 300 homes by 2023, giving an indication of how
renewables could be used to heat homes in years to come.
But decarbonizing housing isn’t just about reducing carbon emissions. With their consistent
temperatures and abundant fresh air due to their sophisticated ventilation systems, energyefcient homes are proving to be more comfortable places to live too.
“For me, one of the big reasons for doing the work is that the air quality in the house is
so good,” says Testa. “We’ve not got any condensation that’s going to lead to dust mites or
mould. It feels like a very healthy place to bring my daughters up.”
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ระบบการเฝ้าระวัง

อัแบบประมวลผลภาพ
จฉริยะ

ตัวช่วยในการดูแลเฝ้าระวัง
ความปลอดภัย
ให้กับสายส่งไฟฟ้าแรงสูง

โครงข่ า ยระบบส่ ง ไฟฟ้ า ที่ โ ยงใยอยู ่ ทั่ ว ประเทศของการไฟฟ้ า ฝ่ า ยผลิ ต
แห่งประเทศไทย (กฟผ.) นั้น เป็นระบบส่งไฟฟ้าขนาดแรงดันสูงตั้งแต่ 69 kV
ไปจนถึง 500 kV รวมความยาวกว่า 37,000 วงจร-กิโลเมตร นับเป็นโครงข่าย
พลังงานขนาดใหญ่ที่สําคัญยิ่งของประเทศ เปรียบเสมือนกับเส้นเลือดใหญ่
ที่ทําหน้าที่ส่งพลังงานไฟฟ้าไปขับเคลื่อนทุกชีวิตทั่วทุกภูมิภาค ดังนั้นระบบ
ส่งไฟฟ้าจึงต้องได้รับการดูแลบํารุงรักษา และเฝ้าระวังสิ่งที่ผิดปกติที่อาจ
เกิดขึ้นได้อยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ระบบมีความมั่นคง เพราะถ้าหากสายส่งชํารุด
หรื อ มี ป ั ญ หาแม้ เ พี ย งแค่ จุ ด เดี ย ว ก็ อ าจส่ ง ผลให้ เ กิ ด ไฟฟ้ า ตกหรื อ ดั บ
เป็นวงกว้างได้ ภารกิจท้าทายนี้ทําให้ทีมบํารุงรักษาสายส่งไฟฟ้าแรงสูง
ของ กฟผ. ได้คิดค้นและพัฒนานวัตกรรมสุดลํ้าเข้ามาช่วย นั่นคือ ระบบการ
เฝ้าระวังอัจฉริยะแบบประมวลผลภาพ (Image Processing Based Smart
Surveillance System) เพื่อดูแลเฝ้าระวังความปลอดภัยให้กับระบบส่งไฟฟ้า
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ปกติแล วสายสงไฟฟาแรงสูงนั้นจะอยูในระดับสูงจากพื้น ดิน
คอนขางมาก แตก็มีความเปนไปไดที่จะมีวัตถุรุกลํ้าเขามาสราง
ผลกระทบได ทีมบํารุงรักษาสายสงไฟฟาแรงสูงไดเลาถึงเหตุการณ
กรณีที่มีการใชรถเครนยกขึ้นไปจนใกลบริเวณสายสงไฟฟาแรงสูง
จนทําใหเกิดการ Flashover ซึ่งหมายถึงการที่กระแสไฟฟาไหลขาม
ชองวางอากาศระหวางตัวนําหนึ่งไปยังอีกตัวนําหนึ่ง ซึ่งในกรณีนี้
กระแสไฟฟาจะไหลไปยังรถเครน และลงไปยังดิน สงผลใหสายสง
ไฟฟาแรงสูงเสนนั้นเกิดการทริป ซึ่งทําใหไมสามารถสงผานพลังงาน
ไฟฟาในขณะนั้นได และสงผลกระทบตอระบบสงไฟฟาของ กฟผ.
โดยภาพรวม นัน
่ จึงเปนทีม
่ าของการติดกลองทีใ่ ชพลังงานแสงอาทิตย
บนเสาส ง ไฟฟ า แรงสู ง เพื่ อ ตรวจสอบสายส ง โดยแบ ง ขอบเขต
การติดตัง้ ตามความรับผิดชอบของหนวยงาน กฟผ. ทีด
่ แู ลในแตละพืน
้ ที่
ซึ่งกอนที่จะมีการพัฒนาระบบมาใชนั้น เจาหนาที่ตองนั่งมอนิเตอร
กลองทุกตัวซึ่งมีเปนจํานวนกวา 100 ตัว เพื่อตรวจจับสิ่งที่ผิดปกติ
หรือสิง่ ทีอ่ าจจะมีความเสีย่ งตอเสาและสายสงไฟฟาแรงสูง และเมือ่ พบ
ก็จะแจงทีมงานเพือ่ ใหลงพืน
้ ทีไ่ ปตรวจสอบหรือแกไขความผิดปกตินน
ั้
ทีมบํารุงรักษาสายสงไฟฟาแรงสูงจึงมีแนวคิดในการนําเทคโนโลยี
หรือนวัตกรรมมาชวยในการทํางาน โดยพัฒนารวมกับคณะอาจารย
จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)

INTRODUCING
THE INTELLIGENT
SURVEILLANCE
SYSTEM
THAT SAFEGUARDS EGAT’S
HIGH-VOLTAGE GRID

The Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT)’s
nationwide power transmission network relies on high-voltage
transmission lines ranging in capacity from 69 kV to 500 kV,
spanning a distance of some 37,000+ circuit kilometers.
It is the country’s largest and most important energy network;
an artery that reliably delivers the electric power, on which life as
we know it depends on, to every region. The power transmission
system must therefore be well-maintained and constantly

monitored for any abnormalities that could potentially threaten
the stability of the system. Any damage to the transmission lines
or problems encountered even at just one point could easily
spiral into a power outage and even a widespread blackout.
The magnitude of the task has inspired EGAT’s high-voltage
transmission line maintenance team to innovate a state-ofthe-art solution, dubbed the ‘Image Processing-Based Smart
Surveillance System,’ that safeguards the entire network.
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ในการนําโปรแกรมเขามาเชื่อมตอกับกลองที่ติดตั้งบนเสาไฟฟาแรงสูง
และนําระบบ AI เขามาชวยในการตรวจจับวัตถุรุกลํ้าสายสงไฟฟาแรงสูง
ซึ่งในระยะแรกเปนการทดลอง โดยเริ่มใชกับเสาและสายสงไฟฟาแรงสูง
ในเขตในพื้นที่กรุงเทพ ฯ และปริมณฑล ซึ่งกลองจะมีการถายภาพทุก ๆ
15 นาที จากนั้นระบบจะดึงภาพมาประมวลผลดวย AI ทําใหสามารถ
ตรวจจั บ วั ต ถุ ที่ พ บได ห ลายประเภท และมี ก ารส ง ข อ มู ล รายละเอี ย ด
ใหผูที่เกี่ยวของผาน LINE Application ดวย
ในระยะถัดมาไดมกี ารนําระบบมาพัฒนาตอยอด โดยจัดซือ้ กลองเพิม
่ เติม
เพือ่ ติดตัง้ บนเสาสงไฟฟาแรงสูงใหครอบคลุมพืน
้ ทีใ่ หมากยิง่ ขึน
้ และมีการ
เทรนระบบ AI ใหมค
ี วามสามารถเพิม
่ ขึน
้ สามารถจําแนกประเภทของวัตถุ
ที่ปรากฏในเฟรมภาพไดมากขึ้น แบงสีตามประเภทวัตถุที่ตรวจจับได และ
สามารถระบุจํานวนไดอีกดวย โดยไดแบงกลุมกลองเปน 4 กลุม ตามพื้นที่
ติดตัง้ คือ 1. กลุม
 ความเสีย่ งสูง เชน พืน
้ ทีใ่ กลเขตกอสราง หรืออุตสาหกรรม
2. กลุม
 พืน
้ ทีเ่ มือง 3. กลุม
 พืน
้ ทีป
่ า ไม 4. กลุม
 กลองชุดเดิม โดยภาพทัง้ หมด

จะถูกสงตอมายังฐานขอมูลของ กฟผ. เพื่อนํามาประมวลผล ซึ่งในขั้นตอน
การประมวลผลนีม้ กี ารนําฐานขอมูลในดานอืน่ ๆ มาประกอบการประมวลผลดวย
อาทิ สภาพอากาศ สภาพพื้นดิน สภาพสิ่งแวดลอม สิ่งปลูกสรางตาง ๆ
บริเวณโดยรอบแนวเสาสงไฟฟาแรงสูง ฯลฯ เพื่อใหไดขอมูลที่ตรงกับ
ความเปนจริงและตรงกับความตองการมากที่สุด
ระบบจะทํ า การวิ เ คราะห ข  อ มู ล ทั้ ง หมดและสรุ ป ผลแจ ง เตื อ นผู  ที่
เกีย่ วของผาน LINE Application ของแตละสวนงาน ซึง่ ขอมูลนีย้ งั สามารถ
เรียกดูยอนหลัง พรอมทั้งสามารถนําขอมูลมาบริหารจัดการโดยระบบ
POWER BI ซึง่ เปนโปรแกรมทีใ่ ชสาํ หรับการประมวลผลและนําเสนอขอมูล
จํานวนมาก ใหอยูใ นรูปแบบของชารท (Chart) หรือ ตาราง (Table) เพือ่ ให
สามารถอานขอมูลและนําขอมูลไปวิเคราะหประโยชนไดอกี ดวย โดยขอมูล
ที่สรุปผลนั้นจะมีรายละเอียดครบถวนและชัดเจน เพื่อใหทีมบํารุงรักษา
สายสงไฟฟาแรงสูงพรอมทีจ่ ะลงพืน
้ ทีป
่ ฏิบต
ั งิ านไดทน
ั ที ซึง่ จะประกอบดวย
เวลาและวันที่ที่ตรวจพบ หมายเลขกลอง รายละเอียดของเสาและสายสง
ไฟฟาแรงสูง วัตถุที่ตรวจพบและจํานวนผูรับผิดชอบพื้นที่ และสามารถ
ระบุไดวาอยูในพื้น ที่เขตการบินหรือเขตแนวทอกาซหรือไม พรอมพิกัด
ที่พบบน Google Map และรูปภาพพรอมตีกรอบวัตถุที่ตรวจพบดังกลาว
การทีม
่ รี ะบบการเฝาระวังอัจฉริยะ ฯ คอยตรวจตราวัตถุทรี่ กุ ลํา้ แนวเขต
เสาและสายสงไฟฟาแรงสูง ทําใหการเฝาระวังความปลอดภัยเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน
้ เมือ่ เปรียบเทียบกับการใชมนุษยคอยนัง่ ตรวจสอบ
ภาพจากกลองนับรอยตัว จะมีขอ จํากัดทางดานรางกายทีไ่ มสามารถเฝาระวัง
หรือคอยมอนิเตอรไดตลอดเวลา แตกตางจากการใชระบบ AI คอยเฝาระวัง
ที่สามารถตรวจสอบไดตลอดเวลาอยางไมเหน็ดเหนื่อย ทําใหสามารถ
เตือนการรุกลํา้ ของวัตถุตอ แนวเสาและสายสงไฟฟาแรงสูงไดอยางรวดเร็ว
มากขึ้น ซึ่งเมื่อเกิดการแจงเตือน ทีมบํารุงรักษาสายสงไฟฟาแรงสูงก็จะ
สามารถดําเนินการขัน
้ ตอนตาง ๆ ไดดว ยความสะดวก และสามารถปองกัน
อันตรายจากการทีว่ ต
ั ถุรกุ ลํา้ แนวเสาและสายไฟฟาแรงสูงไดอยางทันทวงที

34

EGAT MAGAZINE

ทั้งนี้ กฟผ. เตรียมนําระบบดังกลาวไปขยายผลใชงานในพื้นที่อื่น ๆ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝาระวังและดูแลเสาและสายสงไฟฟาแรงสูง
ทั่วประเทศ โดยมีแนวทางปรับปรุงระบบของกลองชุดเดิมที่ใชงานอยู
ใหสามารถสงภาพมายังฐานขอมูล เพือ่ นํามาประมวลผลรวมกับฐานขอมูล
และพัฒนาทั้งระบบใหสามารถตรวจวัดระยะในแนวลึกได เพื่อใหสามารถ
ระบุระดับความเสีย่ งของแตละเหตุการณไดแมนยํามากยิง่ ขึน
้ และตรวจจับ
วัตถุไดหลากหลายประเภทมากยิ่งขึ้นเพื่อนําไปใชตรวจจับในดานอื่น ๆ
เชน ตรวจสอบสายสง ตรวจสอบลูกถวยฉนวนไฟฟาบนเสาสงไฟฟาแรงสูง
วามีการทํางานเปนปกติหรือไม เปนตน

High voltage transmission lines are generally strung high above
the ground but occasional incidents of trespass can have a worrying
impact.
The team describes one incident where cranes were lifting too
close for comfort to high-voltage transmission lines. A ‘ashover’ resulted
where current owed across an air gap from one conductor to another.
The electricity owed to and through the crane down to the ground,
causing the high-voltage transmission line to trip and interrupting the
ow of electricity in the transmission system as a whole.
The event prompted the installation of solar-powered cameras on
high-voltage transmission towers to constantly monitor the lines. The
actual installation involves different EGAT departments that supervise
each area.
Prior to developing the Image Processing-Based Smart Surveillance
System, EGAT staff had to manually monitor all the cameras, numbering
over 100, trying to spot signs of anything unusual that might put the
high voltage transmission towers and lines at risk. If and when they
spotted a potential problem, the alarm would be raised with the
transmission team to go check the area and correct any abnormality.
It was the team’s bright idea to innovate a better system using
technology. A collaboration with King Mongkut’s Institute of Technology
Ladkrabang (KMITL) followed whereby the combined forces started
developing a digital system to connect all the cameras installed on
high-voltage towers and use articial intelligence (AI) to detect and
ag any intrusive objects.
The project got started with an experiment involving high-voltage
transmission towers and lines in Bangkok and adjoining provinces.
Cameras were set up to take pictures every 15 minutes. The images
were then extracted and processed with AI to detect any anomalies,
such as foreign objects, and relay the data to the team via a LINE app.

As the Image Processing-Based Smart Surveillance System has
been developed further, more areas have been covered by cameras.
Meanwhile, the AI self-trains with ‘machine learning’ to recognize
more objects that might appear in the cameras’ eld of vision. The AI
also applies color classications to detect object types and numbers.
There are four groups of camera systems according to the
installation area:
1. High-risk areas such as near construction sites and industrial plants
2. Urban areas
3. Forest areas
4. Original areas where the existing cameras were installed
All images are collected by EGAT’s central database for processing.
At this stage of processing, other databases such as weather, ground
and environmental conditions, and different types of buildings around
the lines, are brought in to determine the most precise overall picture.
The system analyzes the data, summarizes the results, and alerts those
involved through the LINE app.
The information can also be retrieved backward. The data is
managed by POWER BI, a program that processes and presents large
volumes of data in the form of charts and tables for easy reading and
analysis.
The summary provides clear details so the high voltage transmission
line maintenance team can quickly drill down to the problematic area.
The data includes detected time and date, camera number, details
of high-voltage transmission towers and lines, types and numbers of
detected objects, and the personnel in charge.
The system can determine whether a given situation lies within
aeronautical space or a gas pipeline perimeter, extract the coordinates
using Google Map, and create an image framing the suspect object.
Having an intelligent surveillance system monitoring objects that
invade the boundaries of high-voltage transmission towers and lines
has made security surveillance more effective than the human checking
of images from hundreds of cameras.
The old-school human monitoring method has physical limitations
because it requires constant observation. The AI surveillance system,
on the other hand, keeps watch 24/7, and raises the alarm immediately.
The team can take it from there. With a clear idea of what to do, they
can carry out the necessary procedures comfortably, intervening
against any unwarranted intrusions among the transmission lines in a
timely manner.
With the Image Processing-Based Smart Surveillance System up
and running and working well, EGAT is now rolling it out to more areas
across the country.
Plans are also afoot to upgrade the original cameras so that they
can actually send the images to the database for processing
automatically.
In fact, the whole system is being further developed to enable it
to measure distance, identify the level of risk more accurately, and
detect more types of objects. That will empower the Image ProcessingBased Smart Surveillance System to fulll other missions such as
inspection and monitoring of transmission lines and insulators on high
voltage transmission towers.
OCTOBER - DECEMBER 2021
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‘สมุนไพร’

ปลูกด้วยใจ ต้านโรค สร้างสุข

การปลูกสมุมนไพรเพื
นไพรเพืื่อใช้เป็นยานั้นนอกจากจ
นอกจากจะเป็
เป็นการดแลรั
การดูแลรักษาสขภาพในราคาย่
ษาสุขภาพในราคาย่อมเยาแล้ว ยังก่อให้เกิดประโยชน์
ทัง้ ช่วยเพิม่ รายได้และช่วยยกระดับคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี องคนในชุมชน ในปีทผี่ า่ นมา กฟผ. ได้รว่ มมือกับ มูลนิธกิ ฤษณา ไกรสินธุ์
และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงนาม MOU ในโครงการความร่วมมือการส่งเสริมการปลูก
สมุนไพรอินทรีย์ ณ พื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ พื้นที่ใกล้เคียง และพื้นที่ชุมชนที่ กฟผ. ให้การสนับสนุน โดยมี
วัตถุประสงค์ในการสร้างงานและคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนให้กับเกษตรกรและชุมชน แม้ความร่วมมือดังกล่าว
จะเริ่มต้นมาเพียงปีเศษ แต่ถือเป็นความก้าวหน้าและการต่อยอดจากสิ่งที่ศาสตราจารย์ ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์
ประธานมูลนิธิกฤษณา ไกรสินธุ์ ได้ริเริ่มไว้มากว่า 10 ปี ทั้งยังเป็นหนึ่งในบทพิสูจน์ว่าการประสานความร่วมมือ
ของแต่ ล ะภาคส่ ว นในการร่ ว มเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการพั ฒ นาชุ ม ชนนั้ น ก่ อ ให้ เ กิ ด ผลสํ า เร็ จ ที่ ดี ไ ด้ เ พี ย งใด

HERBS:

PLANTING WITH HEART FOR
HEALTH AND HAPPINESS
Growing herbs for medicinal purposes can not only be
an affordable adjunct to health care but can also be a
source of extra income and even a means of improving
the quality of life of entire communities. Earlier this year,
EGAT committed to a memorandum of understanding
(MOU) with the Krisana Kraisintu Foundation and Prince
of Songkhla University’s Faculty of Pharmacy to promote
organically-grown herb cultivation. Under the MOU, EGAT
will support communities and neighborhoods where it
provides power in three southern border provinces.
The collaboration aims to create sustainable jobs and
nurture good quality of life for farmers in the areas and
their communities. It got going a little over a year ago
but is really the materialization of an idea that Prof.
Krisana Kraisintu, Chairperson of the Krisana Kraisintu
Foundation, had at least ten years earlier. Once it took
root, it blossomed into what has become a clearly
successful community development movement.
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“ในการพั ฒ นาภาคใต เราจะต อ งทํ า ให ค รบวงจร ตั้ ง แต ‘ต น นํ้ า ’
คือการปลูก การเตรียมดิน ‘กลางนํ้า’ คือการเก็บเกี่ยวและการแปรรูป
เปนแคปซูล ยาเม็ด หรือเปนยาชง ฯลฯ สวน ‘ปลายนํ้า’ คือการนําไปใช
ในโรงพยาบาล หรือมีคนรับซื้อของที่เราทํา จุดประสงคหลักคือตองการ
ใหชาวบานพึ่งตนเองได มียาสมุนไพรรักษาโรค แตการปลูกสมุนไพรนั้น
เพื่อเปนรายไดเสริม ไมใชรายไดหลัก เนื่องจากขมิ้นชันใชเวลาปลูกและ
เก็บเกี่ยวผลผลิตนาน 9-14 เดือน” ดร.กฤษณา กลาว
การทํ า งานกว า สิ บ ป ใ นพื้ น ที่ มี ทั้ ง ความสํ า เร็ จ และความล ม เหลว
จากปจจัยแวดลอมมากมาย ไมวา จะเปนผลผลิตขมิน
้ ชัน ทีย่ งั ไมไดปริมาณ
ตามเปาหมาย สารสําคัญยังไมมากเพียงพอกับมาตรฐาน การสื่อสารกับ
ชาวบานในชุมชนที่อาจยังไมเขาใจกันลึกซึ้งดวยความแตกตางทางภาษา
แต ดร.กฤษณา ไมเคยยอทอ ดวยมีจุดมุงหมายอันแนวแน ประกอบกับ
บนเสนทางของการพัฒนาก็มีหนวยงานตาง ๆ ที่เห็นถึงความตั้งใจและ
เขามาชวยเปนกําลังเสริมเสมอ หนึ่งในนั้นคือ กฟผ. ที่เริ่มทําความรูจัก

จุดเริ่มต้นของโครงการปลูกพืชสมุนไพร
ในสามจังหวัดชายแดนใต้

ในวันที่ศาสตราจารย ดร.กฤษณา ไกรสินธุ เภสัชกรหญิงผูไดรับการ
ยกยองวาเปนเภสัชกรยิปซี เดินทางกลับจากทวีปแอฟริกาเมือ่ ป พ.ศ. 2551
หลังจากอุทิศตัวคิดคนและผลิตยาตานไวรัสเอดสใหผูคนยากไรไดเขาถึง
ยาราคาถู ก เป น เวลานานนั บ สิ บ ป เธอมี อี ก โครงการที่ ตั้ ง ไว ใ นใจคื อ
การลงพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต ไดแก จังหวัดยะลา จังหวัดปตตานี
และจังหวัดนราธิวาส เพื่อใหความรูดานการปลูกสมุนไพรสําหรับใชเปน
ยาสามัญในการรักษาโรคกับชาวบาน
“ตอนเล็ก ๆ ดิฉันเคยอยูที่อําเภอตันหยงมัส จังหวัดนราธิวาส เพราะ
คุณพอไปเปนแพทยประจําอยูท
 น
ี่ น
ั่ ราวหนึง่ ป พอกลับมาจึงอยากลงไปชวย
ชาวบานในพืน
้ ทีแ่ ถบนัน
้ โดยอาศัยความรูค
 วามชํานาญดานสมุนไพรทีเ่ รามี
จากนัน
้ ดิฉน
ั ก็ยด
ึ หลักการทํางานตามพระราชดํารัสของในหลวงรัชกาลที่ 9
ที่วา ‘เขาใจ เขาถึง และพัฒนา’ จึงเริ่มลงไปสํารวจพื้นที่เพื่อใหเขาใจแลว
จึงคอยพัฒนาโครงการ” ดร.กฤษณา กลาว กอนอธิบายวา สาเหตุที่เลือก
พื้นที่ชายแดนใตเพราะยังเปนเขตที่มีดินและนํ้าที่สมบูรณ สวนอีกเหตุผล
ที่สําคัญไมแพกัน คือ “ผูคนที่อยูในพื้น ที่สีแดงนั้น เขาตองเจอกับความ
ไมสงบสุขมามากแลว ดิฉันคิดวาถาเราจะทําอะไรที่เปนประโยชนใหเขา
ไดบางก็เปนเรื่องดี”
พื ช สมุ น ไพรที่ เ ลื อ กปลู ก ในครั้ ง นั้ น คื อ ขมิ้ น ชั น ซึ่ ง เป น สมุ น ไพรที่
ดร.กฤษณา มีความรูและความคุนเคยมากที่สุด เสริมดวยมะแวงตน
มะแวงเครือ ไพล ฯลฯ ดวยความรวมมือของคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร ในการเขาถึงพื้นที่และงานวิชาการ นอกจากนี้ยังมีการ
ตั้งโรงงานแปรรูปวัตถุดิบและโรงงานผลิตยาสําเร็จรูป ภายในพื้น ที่ของ
โรงพยาบาลใน 3 จังหวัด ไดแก ที่อําเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส อําเภอ
สายบุ รี อําเภอกะพอ จั งหวัด ป ต ตานี และอํา เภอยะหา จั ง หวั ดยะลา
โดยทั้ง 4 โรงงานไดรับการรับรองมาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑ GMP
(Good Manufacturing Practice) ตามหลักสากลขององคการอนามัยโลก

โครงการ ควบคูกับการใหความรวมมือชวยเหลือราวเดือนพฤศจิกายน
พ.ศ. 2562 กอนจะเริ่มทํา MOU ในปถัดมา

HERB HORTICULTURE TAKES ROOT
Back in 2008, Dr. Krisana, known to many as ‘Gypsy Pharmacist’,
returned from Africa where, for the previous ten years, she had used
her expertise to design and produce affordable antiretroviral drugs.
Now she had something else in mind.
She felt drawn to the challenge of showing villagers in the
southernmost provinces: Yala, Pattani, and Narathiwat how to grow
herbs known to have medicinal properties.
“As a young girl, I lived in Tanyong Mas District of Narathiwat
for about a year because my father practiced there as a doctor,”
she relates.
“When I got back from Africa, I wanted to return there because
I knew the villagers would benet from the knowledge of herbs I’d
accumulated and could pass on.”
“My modus operandi was to adhere to the working principle
prescribed by His Majesty King Rama IX, which he summarized as
‘Understanding, Reaching, and Developing’. As I started to explore
the area and get to understand it, the project began to take shape.”
Dr. Krisana selected the southern border areas for the project
because of their fertile soil and sufcient water supply.
Another equally important reason was that, “People in that ‘red
zone’ had faced a lot of unrest and I thought it would be good to do
something useful for them.”
The rst herb to be planted was turmeric, a plant in which
Dr. Krisana is most expert and familiar with.
With the cooperation of the Faculty of Pharmacy at Prince of
Songkhla University, which provided access to the areas and
academic works, Solanum Indicum, or Ma Waeng in Thai, Ma Waeng
Krua, or Plai, and other species were added.
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Raw material processing plants and drug-making factories
were set up in areas belonging to hospitals in the three provinces.
These are located in Chanae District of Narathiwat, Sai Buri and
Ka Pho Districts of Pattani, and Yaha District of Yala. All are
certied GMP (Good Manufacturing Practice) according to World
Health Organization standards.
“The development needs to be integral, encompassing the
‘upstream’ that is planting and soil preparation,” explained
Dr. Krisana. “It also needs to be ‘midstream’ which comprises
harvesting and processing into capsules, pills or infusions, and
so on. And it needs to be ‘downstream’, being used at hospitals
or being grown and supplied to order for different customers.”
The main objective is for the villagers to be self-reliant in
herbal medicines and earn extra income from growing herbs.
“We don’t expect turmeric to be a main source of revenue because
it takes 9-14 months to grow and harvest,” Dr. Krisana claried.
Over ten years into the project, the track record includes both
success and failure as a result of various environmental factors.
At times, turmeric production fell behind target, key
substances were substandard, and communicating with villagers
got bogged down with linguistic differences.
But Dr. Krisana never thought of giving up and remained
determined to beat the odds.
Noting the good work, various agencies chipped in with helping hands.
One of them was EGAT which started to get involved in November 2019
before formalizing the relationship with an MOU the following year.

COOPERATION COMPOUNDS
SUCCESS
The collaboration of EGAT, the Faculty of Pharmacy at Prince
of Songkhla University, and the Krisana Kraisintu Foundation
clearly divided duties.
Implementation through upstream, midstream, and downstream
phases, including seedling and fertilizer donation, are entirely the
foundation’s responsibilities.
The university provides academic support and services,
including analysis of soil and water quality and consultations
concerning processing activities.
EGAT renders transportation support and identies schools
and communities for project expansion. Initial expansion was to
Ban Don Yang in Pattani, Margastase Pondok School in Yala, and
Rueso District in Narathiwat. Expansion to Yaring and Kapho
Districts in Pattani, Yaha District in Yala, and Thepha District in
Songkhla and others have followed.
EGAT also funds the research. Plus, it has provided a vehicle
that was converted into the world’s rst mobile turmeric quality
inspection unit.
Tipco Biotech Co., Ltd. purchased herbs from the communities.
Thai Beverage Plc donated a vehicle that was converted into the
world’s rst herbal processing facility on wheels to produce
turmeric-based therapeutics.
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ความร่วมมือสู่ความสําเร็จ

การจับมือรวมกันระหวาง กฟผ. คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร และมูลนิธิกฤษณา ไกรสินธุ มีการแบงหนาที่กันอยางชัดเจน
“การดําเนินการของโครงการตั้งแตตนนํ้า กลางนํ้า และปลายนํ้า รวมถึง
บริจาคตนกลา ตนพันธุ ปุย เปนหนาทีค
่ วามรับผิดชอบของมูลนิธิ ฯ ทัง้ หมด
สวนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ชวยสนับสนุนดานวิชาการ รวมถึงการ
บริการ เชน การตรวจคุณภาพดิน นํ้า ชวยใหคําปรึกษาในดานการแปรรูป
ในขณะที่ กฟผ. สนับสนุนในดานการขนสง การขนยาย เชนเดียวกับ
การคัดเลือกชุมชน กฟผ. เพื่อขยายโครงการออกไปในพื้นที่ตาง ๆ เชน
บ า นดอนยาง จั ง หวั ด ป ต ตานี มั ร กั ส ตาเซะ ซึ่ ง เป น โรงเรี ย นปอเนาะ
ในจังหวัดยะลา และอําเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ตอมาในชวงหลังยังได
ขยายไปในพื้นที่เพิ่มเติมอีกหลายแหง เชน อําเภอยะหริ่ง และอําเภอกะพอ
จังหวัดปตตานี อําเภอยะหา จังหวัดยะลา รวมทัง้ อําเภอเทพา จังหวัดสงขลา”
นอกจากนี้ กฟผ. ยังไดสนับสนุนงบประมาณเพื่อทําการวิจัยและ
สนับสนุนรถยนตสาํ หรับดัดแปลงเปนรถตรวจสอบคุณภาพขมิน
้ ชันเคลือ่ นที่
คันแรกของโลก ทั้งไดรับการสนับสนุนจากบริษัท ทิปโกไบโอเท็ค จํากัด
ในการรับซือ้ สมุนไพรจากชุมชน และบริษท
ั ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
ที่ให รถยนตเพื่อนํามาดัดแปลงเปนรถแปรรูปสมุนไพรคันแรกของโลก
เพื่ อ ใช ผ ลิ ต ยาจากขมิ้ น ชั น ไม เ พี ย งเท า นี้ ยั ง ได รั บ ความร ว มมื อ จาก
โรงพยาบาลเครือขายในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต ไดแก โรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชยะหา จังหวัดยะลา โรงพยาบาลจะแนะ จังหวัดนราธิวาส
และโรงพยาบาลกะพอ จังหวัดปตตานี รับซื้อและจําหนายยาสมุนไพร
คุณภาพสูงจากชุมชนใหกับประชาชนในราคายอมเยา

สมุนไพรอินทรีย์ในพื้นที่สีแดง

การเลือกพื้นที่ในเขตสามจังหวัดชายแดนใต นับเปนความทาทายในการ
ทํางาน แตในขณะเดียวกันความอุดมสมบูรณของดินในแถบนัน
้ ก็เอือ้ ใหกบ
ั การ
เติบโตของพืชสมุนไพรเชนกัน “จากการตรวจสอบดินในสามจังหวัดชายแดนใต
พบวาดินมีอินทรียวัตถุถึง 3-4 เปอรเซ็นต ซึ่งปกติแลวการปลูกพืชใหไดผลดี
ตองการคาเพียง 2 เปอรเซ็นต ก็เพียงพอแลว” ดร.กฤษณา กลาว
นอกเหนือจากขมิ้น ชัน ที่นับเปน พืชสมุนไพรหลัก ดร.กฤษณา ยังเลือก
ฟาทะลายโจร ทีม
่ อี ายุการเก็บเกีย่ วสัน
้ เพียง 3 เดือน ทัง้ ยังมีสรรพคุณแกเจ็บคอ
และเปนยาลดไขมาปลูกเชน กัน “พืชสมุนไพรที่เลือกมาปลูกจะตองเปน พืช
สมุนไพรทีอ่ ยูใ นบัญชียาหลัก เวลาชาวบานหรือคนปวยไปโรงพยาบาลจะไดรบ
ั
มาโดยไมเสียคาใชจ าย ดิน ทุกแปลงที่ใชปลูกจะตองผานการตรวจสภาพ
ของดินและคุณภาพนํ้าเพื่อใหผานมาตรฐาน เพราะเราตั้งใจปลูกแบบอินทรีย
หรือออรแกนิค เราสอนใหชาวบานเขมงวดเรื่องคุณภาพของผลผลิต เพราะ
พืชสมุนไพรพวกนี้จะนําไปทําเปนยา ไมไดปลูกเปนผักจิ้มนํ้าพริก เปาหมาย
ของเราไมไดอยูแ คคา มาตรฐานเบือ้ งตนของสารสําคัญ แตเราตองผลิตวัตถุดบ
ิ
ที่ไดมาตรฐานสูงสุดเทาที่เราจะทําได”
เทคนิคการปลูกฟาทะลายโจรที่ ดร.กฤษณา นํามาใชเบื้องตนเปนการ
เพาะเมล็ด แตตอมาเพื่อใหไดผลดีขึ้นจึงเปลี่ยนเปนการใชตนออนจากจังหวัด
สกลนครทีเ่ ติบโตไดดกี วา “กฟผ. เขามาชวยเรือ่ งการขนสงตนออนจากสกลนคร
ลงไปสูช ายแดนใต ซึง่ หางกันนับพันกิโลเมตร มีทงั้ ตนออน ดินมีชวี ต
ิ เตาเผาถาน
ทีจ่ าํ เปนตอการปลูก ใชเวลากวา 3 วัน 3 คืน ซึง่ ดิฉน
ั ถือวาเปนความกรุณาสูงสุด
กับการชวยเหลือในครั้งนั้น” ดร.กฤษณา กลาว โดยตนออนฟาทะลายโจรที่ถูก
ปลูกในพื้นที่ใหมในชุมชน กฟผ. ประกอบดวย ตําบลบันนังสาเรง จังหวัดยะลา
บานดอนยาง จังหวัดปตตานี และพืน
้ ทีเ่ ดิมทีม
่ ลู นิธิ ฯ ซึง่ มีโรงงานแปรรูปสมุนไพร
อยูแลวในอําเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส

Somdej Phrayuparaj Yaha Hospital in Yala, Chanae Hospital
in Narathiwat, and Kapho Hospital in Pattani purchase
high-quality herbal medicines from the communities and sell
them at affordable prices.

ORGANIC HERBS IN ‘RED ZONE’
The three restless southernmost provinces are challenging
places to work, but their fertile soils are conducive to growing
medicinal plants and continue to do so regardless.
“Our inspection of the soil found an average 3-4%
concentration of organic matter which is well above the 2%
considered sufcient for good crop outcomes,” continues
Dr. Krisana.
Besides turmeric, the project’s main medicinal herb, she
also selected Andrographis paniculata, or Fah Talai Jone in Thai.
The species has sore throat curative properties, makes a good
antipyretic, and takes only three months from planting to
harvesting.
“The plants we select must be on the main medicinal list
and the resulting herbal medicines are provided free of charge
to patients at the hospitals.”
All soils and water used must pass quality checks and meet
the standards required to cultivate them organically.
“We teach villagers to be strict about the quality of the
produce because these herbal plants will be used to make
medicines, not for making dipping sauces.”
“Our goal isn’t just to meet the basic standards but to
produce raw materials that meet the highest possible standards.”
For instance, whereas Andrographis paniculata was initially
cultivated from seeds, Dr. Krisana changed to planting saplings
taken from Sakon Nakhon Province that grew better and yielded
higher quality outcomes.
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“เราเริ่ ม ลงมื อ ปลู ก กั น ประมาณเดื อ นตุ ล าคมป ที่ แ ล ว ปรากฏว า
ขึน
้ งอกงามดีมาก สวนสารสําคัญก็มเี ปอรเซ็นตทสี่ งู มากเชนกัน ทีบ
่ น
ั นังสาเรง
เราปลูกในที่ดินของโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ใชวิธีปลูกระหวางตนยาง
ไดสารสําคัญประมาณ 4 เปอรเซ็นต ทีบ
่ า นดอนยาง ไดสารสําคัญประมาณ
5 เปอรเซ็นต สวนที่อําเภอจะแนะได 6.5 เปอรเซ็นต เรียกไดวาสูงที่สุด
ในโลกแล ว เพราะค า มาตรฐานสารสํ า คั ญ ที่ ทั่ ว โลกใช กั น มี เ พี ย งแค
1 เปอรเซ็นต ก็เพียงพอแลว” ดร.กฤษณา กลาว

ต่อยอดสู่ Premium Product

EGAT transported the saplings approximately 1,000 km from
Sakon Nakhon to the southern border, along with necessary activated
soil and charcoal furnaces.
“It took three days and nights and was a great kindness that
really helped us out,” Dr. Krisana recalls.
The Andrographis paniculata saplings were planted in new
EGAT community areas, namely Bannang Sareng Sub-district in Yala
and Ban Don Yang in Pattani, as well as the original area in
Narathiwat’s Chanae District where the foundation established the
rst herbal processing factory.
“We started planting around October 2020 and the plants have
been growing up very well, with very high percentages of active
ingredients.”
“At Thammavitya Mulniti School in Bannang Sareng we planted
between rubber trees.”
The plot has yielded 4% of the sought-after substances.
At Ban Don Yang, the gure is 5% with the district as a whole yielding
6.5%, the highest in the world and considerably above the global
reference rate of 1%.
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จากปริ ม าณสารสํ า คั ญ ในสมุ น ไพรที่ ชุ ม ชนผลิ ต ได เมื่ อ รวมกั บ
ขั้นตอนการแปรรูปที่ไดมาตรฐาน จึงทําใหคุณภาพของสมุนไพรที่ผลิตขึ้น
ในโครงการสามารถจัดอยูในระดับพรีเมียมไดสบาย “โดยทั่วไปสารสกัด
ของแบรนด ที่ มี ว างจํ า หน า ยในท อ งตลาดใน 1 แคปซู ล จะมี ป ริ ม าณ
สารสําคัญ 20 มิลลิกรัม แตเปอรเซ็นตสารสําคัญของเราใน 1 แคปซูล
มีปริมาณมากกวานั้นมาก และไมจําเปน ตองสกัดเสียดวยซํ้า เราผลิต
ดวยกรรมวิธีที่ถูกตองตามมาตรฐาน GMP มีการฆาเชื้อดวยรังสีแกมมา
จึงกลายเปน Premium Product ที่ใชแลวไดผลดี” ดร.กฤษณา กลาว
‘ลังกาสุกะ’ คือชื่ออาณาจักรโบราณของพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต
ถูกนํามาใชเปนชือ่ แบรนดสน
ิ คาของโครงการทัง้ ขมิน
้ ชันและฟาทะลายโจร
เพือ่ ใหงา ยตอการจดจํา และมีความเปนหนึง่ เดียวของโครงการ ดร.กฤษณา
เลาวา ปจจุบน
ั การผลิตยังทําไดในปริมาณทีไ่ มสงู นัก และอาจยังไมแพรหลาย
สําหรับการจําหนายโดยทั่วไป เนื่องจากจุดประสงคดั้งเดิมของโครงการ
คือการผลิตยาสมุนไพรไวใชในทองถิ่น แตความสําเร็จดานคุณภาพของ
ผลผลิตทีด
่ ใี นวันนีถ้ อื เปนกาวสําคัญทีจ่ ะพัฒนาตอไปไดอยางยัง่ ยืนในอนาคต

ปลูกความสุขให้ชุมชน

อาจกลาวไดวาความสําเร็จที่เกิดขึ้นของโครงการนั้นมาจากชาวบาน
ชุมชนและพืน
้ ทีเ่ ปนสําคัญ เนือ่ งจากขัน
้ ตอนการปลูกและดูแลสมุนไพรนัน
้
ตองอาศัยความเขาใจ ใสใจ และอดทน เพือ่ ทีจ่ ะไดผลผลิตทีด่ ตี รงตามมาตรฐาน
“การปลูกพืชสมุนไพรเหลานี้ตองทําดวยใจ เนื่องจากเปนสิ่งที่เห็นผลชา
เราตองรักและใสใจเขา เชน ตองคอยถอนหญาออกเพื่อใหไมไปแยง
สารอาหารในดิน แตเมื่อทําสําเร็จ ประโยชนตาง ๆ จะกลับคืนสูชุมชน
อยางแนนอน ทีใ่ กลตวั คือการพึง่ ตัวเองได มีรายไดเสริม และสามารถรักษา
ตัวเองเบือ้ งตนโดยไมจาํ เปนจะตองไปโรงพยาบาล ไมตอ งกินยาเคมีมากมายนัก
นอกจากนี้ สิ่งที่เราตั้งใจใหเกิดขึ้น ยังมีอีก 3 ประการสําคัญ ไดแก
Empowerment การถายทอดความรูเพื่อเพิ่มศักยภาพของเขาใหสูงขึ้น
เกิดเปน Equality ทีเ่ ขาเกิดความรูส ก
ึ ภาคภูมใิ จ และรูส ก
ึ วาเขาก็เทาเทียม
กั บ คนอื่ น ๆ ไม ไ ด ถู ก ทอดทิ้ ง เหมื อ นอย า งที่ เ ขาเคยรู  สึ ก ไม ส บายใจ
แบบที่ผานมา สุดทายคือ Dignity ความภาคภูมิใจในทองถิ่นของตนเอง”

จากแนวทางการทํ า งานที่ เ ห็ น ผล ทํ า ให ดร.กฤษณา เชื่ อ ว า
ความรวมมือในโครงการปลูกพืชสมุนไพรเชนนี้จะสามารถตอยอดไป
ในอนาคตไดไมยาก ปจจุบันชุมชน กฟผ. ที่เขารวมปลูกพืชสมุนไพร
มีการขยายพื้น ที่ปลูกโดยอาศัยการถายทอดความรูของคนในชุมชน
และเครือญาติ ตลอดจนการแลกเปลีย่ นความรูข องชาวบานในโครงการ
“ในอนาคตดิฉัน คิดอยากขยายโครงการไปสูภาคอีสาน เนื่องจากตน
พั น ธุ  ฟ  า ทะลายโจรที่ ใ ช ใ นพื้ น ที่ ภ าคใต นั้ น นํ า มาจากสวนพุ ท ธธรรม
จั ง หวั ด สกลนคร ซึ่ ง เป น ต น พั น ธุ  ที่ ง ามมาก ตอนนี้ มี โ ครงการใหม
ที่ วั ด เขาศาลา จั ง หวั ด สุ ริ น ทร และโครงการของพระอาจารย เ ยื้ อ น
แหงวัดเขาศาลา ซึง่ ทานมีวด
ั ในสาขาอีกหลายแหง คิดวาดินในบริเวณนัน
้
เปนดินภูเขาไฟ นาจะใหผลผลิตที่ดีเชนกัน” ดร.กฤษณา กลาวปดทาย
โครงการตาง ๆ จะยังไมหยุดเพียงเทานี้ ตราบใดที่การพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชนยังเปนเรื่องสําคัญ พืชสมุนไพรจะเปน
แนวทางหนึ่งที่เขามาตอบโจทยทั้งในดานสุขภาพ และรายไดเสริม
ที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งยังชวยเสริมสรางแนวคิดการอยูรวมกัน ชวยเหลือ
พึ่งพากันและกัน เพื่อเสริมความเขมแข็งใหกับชุมชน

PROMOTING PREMIUM PRODUCE
The key compounds in the herbs the communities cultivate,
subjected to standard processing, are comfortably classied as
premium quality.
“Branded extracts available in the market in capsule form contain
20 mg of active ingredient but ours are signicantly stronger, even
without applying any special extraction techniques.”
“Our production follows GMP standards, using gamma-ray
sterilization, resulting in a premium product with a high degree of
efcacy.”
Smart branding has also been key to the project’s success. The
catchy “Langkasuka” was chosen for the Turmeric and Andrographis
paniculata branding because it is the name of the ancient kingdom
that once ruled the southern border region and so reects the unity
of the parties to the project.
So far, production is quite modest, and distribution hasn’t got
much beyond meeting local demand. But the focus on quality paves
the way for sustainable development and solid expansion.

CULTIVATING COMMUNITY
HAPPINESS
The project’s success owes much to the villagers and communities.
Planting and growing the herbs requires understanding, care, and
patience to get the best results and meet the standards.
“Cultivation of these medicinal plants must be done with heart. It
takes time to see results, so we have to really love and care for the
plants and be meticulous about the processes.”

For example, you have to keep weeding so invasive plants don’t
hog the soil nutrients.
“But the benets in terms of increased self-reliance, extra income,
access to the medicines themselves without having to go to the hospital,
and avoiding chemical drugs, which accrue to the communities, are well
worth it.”
Empowerment, equality, and dignity are also high on the list of priorities.
“Empowerment is about transferring knowledge that increases
the people’s potential,” explains Dr. Krisana. “Equality is achieved by
creating a sense of pride and a feeling of being as much a part of the
nation as anyone else, rather than the sense of neglect they used to
have. Dignity springs from the local pride the project generates.”
More importantly, the medicinal plant projects are expandable
and scalable.
EGAT communities participating in the project have already
expanded their planting areas. They have also transferred their
knowledge to relatives and other people in their neighborhoods.
“In the future, I would like to expand the project to the northeast
because, after all, the Andrographis paniculata we use in the south
actually comes from Buddha Dhamma Park in Sakon Nakhon.”
The newest projects are located at Wat Khao Sala in Surin and
Phra Achan Yuen of Wat Khao Sala where the soils are volcanic, which
should also produce good yields.
“So long as the projects improve the quality of life in these
communities, we will keep going,” concluded Dr. Krisana. “Medicinal
plants can be solutions to a lot of health and wellness issues. What’s
more, they generate supplementary income and at the same time
foster a valuable sense of coexistence, a way of helping one another
and a way of strengthening communities.”
OCTOBER - DECEMBER 2021
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‘SPEED’

SPEED: (v.) to move quickly. มีความหมายที่เราคุ้นเคยและจําได้เป็นอย่างดี คํา ๆ นี้
ได้ถกู นํามาใช้เป็นค่านิยมและวัฒนธรรมองค์การของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
(กฟผ.) ซึง่ นอกจากจะแปลว่า ‘เคลือ่ นทีอ่ ย่างรวดเร็ว’ แล้ว ยังมีความหมายแฝงในแต่ละ
ตัวอักษร ซึง่ ผูว้ า่ การและผูบ้ ริหาร กฟผ. ได้ชว่ ยกันกลัน่ กรองออกมาใหม่ เพือ่ ให้สอดรับ
กับสถานการณ์รอบด้านที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีจุดมุ่งหมายให้พนักงาน กฟผ. ได้นํามา
ปรับใช้ในการทํางาน ด้วยการเปลี่ยนวิธีคิดและวิธีปฏิบัติ ให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลง

EGAT Magazine ได มี โ อกาสพู ด คุ ย กั บ
พนักงาน กฟผ. จํานวนหนึ่ง เกี่ยวกับความเขาใจ
ในนิ ย ามคํ า ว า SPEED และการนํ า SPEED
มาปรั บ ใช ใ นการทํ า งาน ซึ่ ง พวกเขาเข า ใจใน
ความหมายของแต ล ะตั ว อั ก ษรเป น อย า งดี
และเลาวานอกจากการทํางานแลว ยังไดนําไป
ปรับใชกับชีวิตประจําวันอีกดวย
เริม
่ ที่ S: Synergy รวมพลังประสาน ซึง่ ทุกคน
ตางเห็นตรงกันวาไมมีใครสามารถทํางานสําเร็จ
ไดเพียงลําพัง ดังนัน
้ Teamwork จึงเปนหัวใจสําคัญ
ของการทํางาน เพราะสิง่ สําคัญทีท
่ าํ ใหการทํางาน
เป น ไปอย า งราบรื่ น คื อ การได รั บ ความร ว มมื อ
จากหนวยงานตาง ๆ โดยเฉพาะคนในองคการ
ที่เหมือนเปนครอบครัวเดียวกัน มองเป าหมาย
รวมกันโดยไมมีการแบงแยก และนอกองคการ
ที่มุงทําประโยชนเพื่อประเทศชาติและประชาชน
ถัดมาคือ P: Proactive Approach รุกงาน
กาวไกล การคิดวิเคราะห วางแผน ทํางานเชิงรุก
ติดตามกระแสสังคมภายนอก และการคิดงาน
ใหสรางสรรค กาวทันยุคสมัย เปนสิง่ จําเปนอยางยิง่
เพราะจะทําใหงานเปนไปตามเปาหมาย โดยทํางาน
ใหรวดเร็ว ลดขัน
้ ตอนการทํางานทีไ่ มจาํ เปนควบคู
กันไป จะทําใหงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
สวน E: Empathy ใสใจสรางมิตร การมี
มิตรสัมพันธทด
ี่ ี หรือการสราง Connection ทีด
่ กี บ
ั
ทุกหนวยงาน จะชวยเสริมการทํางานใหกน
ั และกัน
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‘SPEED REDEFINED’
HOW EGAT’S ORGANIZATIONAL
ACRONYM RAISES THE BAR OF
ITS OVERALL PERFORMANCE

The dictionary denition of ‘speed’ applies to anything
moving. No surprise there. But at the Electricity Generating
Authority of Thailand (EGAT), SPEED is an acronym
describing the organization’s values and corporate culture.
Aside from another translation of ‘moving,’ each letter
stands for an element that EGAT executives have dened as
being key to the organization’s ability to adapt to constantly
changing conditions. The aim is for SPEED to shape
EGAT personnel’s thinking, way of working, and practices,
to keep pace with all the changes they constantly face.
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ทําใหตางฝายตางไดรับประโยชน รวมทั้งยังทําให
องคการไดรบ
ั ประโยชนดว ย นอกจากนีเ้ รายังไดรบ
ั ฟง
ความเห็นในหลายมิติ หลายมุมมอง ทําใหเกิดไอเดีย
ใหม ๆ ซึ่งเปนผลพลอยไดที่สามารถนํามาปรับใช
กับงานของเราตอไป
ยั ง มี E อี ก ตั ว ที่ สํ า คั ญ ไม แ พ กั น นั่ น ก็ คื อ E:
Entrepreneurship คิดแบบผูประกอบการ การ
คิดถึงผลประโยชนขององคการ ผลลัพธที่ไดก็คือ
ผลประโยชนของพวกเราทุกคน การที่มีความรูสึก
เปนเจาขององคการ ทําใหอยากทีจ่ ะเรียนรูแ ละศึกษา
กลุมเปาหมาย พัฒนาศักยภาพของตัวเองอยูเสมอ
เพือ่ ทําประโยชนใหกบ
ั องคการ พรอมแสวงหาโอกาส
หรือรูปแบบการทํางานใหม ๆ เพื่อตอบสนองลูกคา
ในงานของเรา โดยตองมองภาพรวมขององคการ
คํ า นึ ง ถึ ง ต น ทุ น ค า ใช จ  า ยและความคุ  ม ค า ในการ
ทํางาน ขณะเดียวกันตองมองความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
และวางแผนรองรับกับความเสี่ยงนั้นดวย
และสุดทาย D: Digitalization ขับเคลื่อนงาน
ดวยดิจิทัล ดวยสถานการณตอนนี้ทําใหการทํางาน
หรื อ การจั ด กิ จ กรรมต า ง ๆ ถู ก ปรั บ เปลี่ ย นเป น
รูปแบบออนไลนแทบทั้งสิ้น ทําใหตองหมั่น ศึกษา

หาความรูเพิ่มเติมอยูตลอดเวลา พรอมทั้งนําเอา
เทคโนโลยี เ หล า นี้ ม าปรั บ ใช เ พื่ อ ที่ จ ะทํ า ให ง าน
เดิ น หน า ได ซึ่ ง กฟผ. ก็ ไ ด ใ ห พ นั ก งานบางส ว น
ปฏิ บั ติ ง านจากที่ พั ก อาศั ย โดยนํ า เทคโนโลยี แ ละ
แอปพลิ เ คชั น ใหม ๆ มาสนั บ สนุ น ในการทํ า งาน
จึ ง สามารถลดเวลาการเดิ น ทาง หรื อ เวลารั บ -ส ง
เอกสาร เกิดความสะดวก รวดเร็ว และประหยัด
คาใชจายไดมากขึ้น นอกจากนี้ยังชวยใหสามารถ
ตอยอดโครงการดาน CSR โดยระดมการมีสวนรวม
จากเครือขายพันธมิตรและประชาชน เพื่อชวยเหลือ
สังคมไปดวยกัน ซึ่งทุกคนสามารถเขาถึงและอัปเดต
ขอมูลไดทุกที่ทุกเวลาอีกดวย
คานิยมองคการ ‘SPEED’ เปน สิ่งที่พนักงาน
กฟผ. ไมวาจะอยูสวนไหนขององคการ ไดนํามา
ปรับใชในกระบวนการทํางานของตนเอง เพื่อใหการ
ทํางานสําเร็จลุลวงตามเปาหมาย ซึ่งนอกจากจะทํา
เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นองค ก ารให เ ดิ น หน า ไปได อ ย า ง
แข็งแกรงแลว ยังทําใหประเทศชาติและประชาชน
คนไทยไดรับสิ่งดี ๆ จากประสิทธิภาพการทํางาน
ที่เพิ่มมากขึ้นอีกดวย
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EGAT Magazine recently interviewed several staff about their understanding of
EGAT’s unique denition of SPEED and how they apply it in their work. They all showed
that they clearly understand what each letter stands for and actually implement it on the job.
‘S’ stands for ‘synergy,’ or the power of harmony. Everyone agrees that every job
involves teamwork. To get anything done requires cooperation, especially among people
in the same organization who share the common goal of serving the nation and the people.
‘P’ is for ‘proactive,’ meaning moving forward, thinking analytically, planning, putting
plans into practice, monitoring social trends, and thinking creatively in tune with
contemporary conditions.
All the above is absolutely necessary to progress work towards the desired outcome.
What’s required is to work fast and smart, simultaneously unblocking unnecessary
bottlenecks, thereby achieving even greater efciencies.
‘E’ is for ‘empathy.’ It’s about making friends, having good relations, caring for one another,
and nurturing smooth connections with all departments. This, in turn, leads to enhancing
each other’s work and spreading benets all round, including the organization itself.
The upshot is open channels for opinions to be expressed from different perspectives,
thereby generating new ways of improving performance.
The second ‘E,’ which is no less important, is for ‘entrepreneurship.’ It stands for
advocating thinking like an entrepreneur while keeping in mind the interests of the
organization.
The sense of ownership thus generated brings benets to all. Entrepreneurship
means being eager to study and learn, always developing one’s potential to aid the

ค่านิยม และ วัฒนธรรมองค์กร กฟผ.

Synergy
รวมพลังประสาน

Proactive Approach
รุกงานก้าวไกล

Empathy
ใส่ใจสร้างมิตร

Digitalization
Entrepreneurship
คิดแบบผู้ประกอบการ ขับเคลื่อนงานด้วยดิจิทัล

organization, and to seek opportunities and consider new ways of working that lead
to greater customer satisfaction. It means zooming out to a macro view of the
organization to consider costs and risks, and laying plans for meeting every requirement
and dealing with every eventuality.
Last but not least, ‘D’ translates as ‘digitalization.’ What we mean here is driving
operations digitally since these days almost all works and activities are online. This,
in turn, calls for a constant study to acquire more knowledge and evolve more
technologies that can ease the organization’s progress.
By implementing new technologies and applications, EGAT has been able to
authorize and support some personnel to work from home during the pandemic. This
reduces travel time and expense while still maintaining convenient communications.
Technology also enables new corporate social responsibility (CSR) projects by
mobilizing participation of allied networks and individuals through open access to
real-time information, anytime, anywhere, in ways that benet society.
As they apply the powerful acronym in their daily work to achieve their given goals,
SPEED has been embraced by EGAT employees throughout the organization. Best of
all, besides powerfully driving the organization forward, through increased work
efciency, SPEED also spreads the benets throughout the nation.
OCTOBER - DECEMBER 2021
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ลดอ้
ว
น
ลดป่วยรุนแรง
เมื่อติดโควิด-19 ถึง 7 เท่า
กระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่า การแพร่ระบาดของ
เชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในช่วงเดือนเมษายนมิถนุ ายน 2564 พบว่า ผูเ้ สียชีวติ ส่วนใหญ่มนี าํ้ หนักตัวมาก
จนถึงภาวะโรคอ้วนหลายราย และมีอายุน้อยยังอยู่ในวัย
ทํางานโดยเฉลี่ยอายุ 29 ปี ต่างจากระลอกที่ผ่านมา
ซึ่งผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุและยังเป็นกลุ่มโรค
NCDs (Non-Communicable Diseases) หรือกลุ่มโรค
ไม่ติดต่อเรื้อรัง ซึ่งเป็นกลุ่มโรคที่ไม่ได้มีสาเหตุจากการ
ติ ด เชื้ อ หรื อ พาหะนํ า โรค แต่ เ กิ ด จากการเสื่ อ มสภาพ
ของร่างกาย โดยเฉพาะพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่นิยมการ
บริโภคอาหารที่มีรสหวาน มัน เค็ม และดื่มแอลกอฮอล์
ซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงต่อการเสียชีวิตมากกว่าคนปกติทั่วไป
ถึง 7 เท่า หากเป็นโรคโควิด-19
ที่มา กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
SOURCE Division of Health Education, Department of Health Service Support,
Ministry of Public Health

ผูท
 ม
ี่ ภ
ี าวะนํา้ หนักเกินจะมีโอกาสเปนโรคเหลานีม
้ ากกวาปกติ 2-3 เทา
นอกจากนี้ ภาวะโรคอวนในประเทศไทย มีแนวโนมจะขยายตัวเพิ่มขึ้นอีก
ในอนาคต จากผลการสํารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจรางกาย
พบคนไทยที่อายุ 15 ปขึ้นไป หรือมากกวา 1 ใน 3 อยูในภาวะนํ้าหนักเกิน
และอ ว นเพิ่ ม ขึ้ น สองเท า ตั ว เมื่ อ เที ย บกั บ ในช ว ง 2 ทศวรรษที่ ผ  า นมา
และหากเปรี ย บเทียบในระดั บ ภู มิ ภ าคอาเซีย นพบว า คนไทยอ ว นสู ง สุ ด
เปนอันดับ 2 จากทั้งหมด 10 ประเทศอาเซียน รองจากประเทศมาเลเซีย
เท า นั้ น โดยมี ค นไทยอ ว นถึ ง ร อ ยละ 8.5 (ประมาณ 5.6 ล า นคน)
และพบวาคนไทยรอยละ 0.9 เขาเกณฑเปนโรคอวนที่พึงไดรับการผาตัด
(ประมาณ 6.7 แสนคน)
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REDUCING
OBESITY
SLASHES
ILLNESS
SEVERITY

FROM COVID-19
BY SEVEN TIMES
Findings from the Ministry of Public Health show that
most of the deaths from the coronavirus between
April and June 2021 were people categorized as
overweight to obese. The average age was 29 but the
range was wide, and most were of working age. These
ndings were in sharp contrast to the previous wave
when most of the deceased were among elderly
people, those with NCDs (Non-Communicable
Diseases) or chronic non-communicable diseases
not caused by infection or vectors but deteriorating
the body nonetheless. The fatalities skewed towards
those with unhealthy lifestyle habits such as
over-consumption of sweet, oily, and salty foods and
alcohol. Such people were found to have seven times
greater risk of death if they contract the coronavirus
than those not in that category.
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ดังนั้นในสถานการณโควิด-19 ที่รุนแรงระลอกนี้ ทุกเพศ
ทุกวัยไมเฉพาะวัยทํางาน ตางมีความเสี่ยงตอการเปนโรค
โควิด-19 หากประมาท การดตก โดยเฉพาะวัยทํางานที่มี
พฤติกรรมการใชชวี ต
ิ ทีม
่ กั รับประทานอาหารรสจัด เนนหวาน
มั น และเค็ ม ประกอบกั บ ไม ค  อ ยมี เ วลาออกกํ า ลั ง กาย
ดื่ ม แอลกอฮอล และสู บ บุ ห รี่ ก็ จ ะมี ค วามเสี่ ย งต อ การ
เปนโรคตาง ๆ โดยเฉพาะโรคอวน โรคเบาหวาน โรคความดัน
โลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด เพื่อความปลอดภัย จึงมี
ขอแนะนําในการดูแลสุขภาพ 2 เรือ่ งคือ พฤติกรรมการบริโภค
อาหาร และพฤติกรรมการออกกําลังกาย ดังนี้

พฤติกรรมการบริโภคอาหาร
เพื่อสุขภาพ เสริมสร้างร่างกาย
และปลอดภัยจากโรค

• ควรบริโภคอาหารที่หลากหลาย ไมซํ้าซากจําเจ
• เนนทานผักที่หลากหลาย และผลไมสด
• ทานอาหารไมหวานจัด ไมเค็มจัด และไมมีไขมันสูง
• ทานอาหารสุก สะอาด ปราศจากเชื้อโรคและสารเคมี
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พฤติกรรมการออกกําลังกาย
เสริมสร้างสมรรถภาพทางกายและจิตใจ

ควรเคลื่อนไหวออกแรง หรือออกกําลังกายในระดับปานกลาง
ที่ ทํ า ให อั ต ราการหายใจแรงขึ้ น (ไม จํ า เป น ต อ งถึ ง ขั้ น หายใจหอบ)
ทําใหไดอยางนอยวันละ 30 นาที สัปดาหละ 5 วัน อาจจะออกกําลังกาย
ตอเนื่อง 30 นาที หรือแบงเปนชวง ๆ ชวงละ 10-15 นาที เปนตน
เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง
ทั้ ง นี้ นอกจากการปรั บ พฤติ ก รรมแล ว หรื อ แม แ ต ไ ด รั บ วั ค ซี น
ครบแล ว ก็ ยั ง จะต อ งปฏิ บั ติ ต ามมาตรการ D−M−H−T−T−A
คือ เวนระยะหาง (Distancing) สวมหนากากทุกครัง้ (Mask Wearing)
ลางมือบอย ๆ (Hand Washing) ตรวจวัดอุณหภูมิ (Temperature)
ตรวจเร็วควบคุมไว (Testing) ไปไหนสแกนไทยชนะ (Application
ไทยชนะ) เพื่ อ ร ว มมื อ กั น ป อ งกั น และลดการแพร ร ะบาดของโรค
โควิด-19 ในสังคม

People who are overweight are 2-3 times more likely to
suffer from these diseases than normal ones.
Currently, obesity is trending upwards in Thailand and is
seen as likely to continue to do so.
According to a health survey based on physical
examinations, Thais aged 15 years and over, or more than one
third, are overweight to obese – a gure twice as high as in
the previous 20 years.
Looking around ASEAN, it was found that Thailand has the
second-highest obesity rate among the ten countries, after
Malaysia.
Roughly 8.5% of the Thai population fall into the overweight
to obese category, numbering some 5.6 million individuals. A
very signicant 0.9% of Thai people, or about 670,000, are
obese to the point of needing corrective surgery.
In this severe COVID-19 situation, people of all ages are
at risk of contracting COVID-19 if they recklessly drop their
guard. This is particularly so for those of working age who tend
to indulge in foods with strong sweet, oily, and salty avors,
and who do not exercise, drink alcohol, and smoke.
Such behaviors clearly increase the risk of various
diseases, not least obesity, diabetes, high blood pressure, and
cardiovascular disease.
Here are two healthcare recommendations of which people
should be mindful in particular:

FOOD CONSUMPTION BEHAVIORS
FOR HEALTH, STRONG BODY, AND
STAYING SAFE FROM DISEASE
•
•
•
•

Consume a variety of foods; don’t just stick to the same things
Focus on eating different kinds of vegetables and fruits
Eat foods that are not too sweet, salty, or fatty
Eat food that is cooked, clean, and free from chemicals and germs

EXERCISE ENHANCES PHYSICAL
AND MENTAL PERFORMANCE
Move vigorously or do moderate exercise that increases your
breathing rate (not necessarily to the level of gasping for breath),
at least 30 minutes a day, ve days a week. You can exercise continuously
for 30 minutes or divide the time into intervals of 10-15 minutes.
Besides behavior modication, and even if you are fully vaccinated,
everyone must continue to follow the D – M – H – T – T – A guideline
(Distancing, Mask wearing, Hand washing, Temperature checking,
Testing, and Thai Chana Application scanning to reduce and hopefully
prevent COVID-19 spread.
OCTOBER - DECEMBER 2021
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4 พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง

อยู่บ้านก็เที่ยวได้แค่คลิก!

โซน 1 จุดประกาย

ใครทีค่ ดิ ว่าการเทีย่ วพิพธิ ภัณฑ์เป็นเรือ่ งโบร้าณ…โบราณ
ลองมาเปิ ด มุ ม มองใหม่ ไ ปกั บ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ เ สมื อ นจริ ง
ของไทยทีแ่ ค่คลิกก็ได้เทีย่ วกันเพลิน ๆ เหมือนเดินชมอยูใ่ น
สถานทีจ่ ริง แถมยังได้ความรูห้ ลากหลายจากพิพธิ ภัณฑ์
ด้านต่าง ๆ ทีจ่ ดั เต็มทัง้ ข้อมูลความรู้ ภาพสวยงาม คลิป
วิดโี อน่าสนใจ และบางแห่งยังมีกจิ กรรมให้รว่ มสนุกด้วย

ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สํานักงานกลาง

นอกจากภารกิจหลักในการผลิตไฟฟาเพื่อคนไทย สรางความมั่นคง
ดานพลังงานซึ่งเปนรากฐานสําคัญในการขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจ
ของประเทศใหกาวหนา การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.)
ยังมุง มัน
่ ในการรวมสรางสังคมแหงภูมป
ิ ญ
 ญาดานพลังงาน จากองคความรู
ในการผลิตไฟฟาเพือ่ ความสุขของคนไทยมากวา 50 ป ผานศูนยการเรียนรู
กฟผ. ทั้ง 8 แหงทั่วประเทศไทย แมที่ผานมาสถานการณโควิด-19 ทําให
เราไมสามารถไปเที่ยวชมศูน ยการเรียนรู กฟผ. ได แตยังมีกิจกรรม
ทางออนไลนผานเว็บไซตใหเรียนรูและรวมสนุกอยางตอเนื่อง
หนึง่ ในนัน
้ คือศูนยการเรียนรู กฟผ. สํานักงานกลาง ตัง้ อยูเ ชิงสะพาน
พระราม 7 อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ซึง่ ถือเปน Learning Center
ทีน
่ าํ เสนอนิทรรศการพลังงานไฟฟาทีใ่ หญและทันสมัยทีส่ ด
ุ ในประเทศไทย
ไดเพิ่มโอกาสใหทุกคนเขาถึงองคความรูดานพลังงานไฟฟา นวัตกรรม
สิ่ ง แวดล อ ม และกิ จ กรรมต า ง ๆ ได ส ะดวกง า ยดายยิ่ ง ขึ้ น ไม ว  า จะ
อยูบานหรือที่ไหน ๆ แคคลิกเว็บไซตก็เที่ยวชมศูน ยการเรียนรู กฟผ.
สํานักงานกลางได โดยผานนิทรรศการเสมือนจริง (Virtual Learning
Center) ทีส่ ามารถชมได 360 องศา จากอุปกรณตา ง ๆ เชน คอมพิวเตอร
แท็บเล็ต และโทรศัพทมือถือ
ภายในพื้น ที่ 4 ชั้นของศูน ยการเรียนรูแหงนี้มีจุดชมตาง ๆ ที่ให
ความรูมากมาย แบงเปน นิทรรศการถาวร มีทั้งหมด 7 โซนความรู
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โถงนิทรรศการ ชั้น 2
และนิทรรศการหมุนเวียน ซึ่งเราสามารถดูแผนผังของอาคารเพื่อคลิก
ไปยังโซนที่ตองการไดเลย รวมถึงคลิกชมทั้งภายในและภายนอกอาคาร
ไดดว ย มาเริม
่ กันทีบ
่ รรยากาศดานนอกของศูนยการเรียนรู เชน สวนริมนํา้
เสาสงไฟฟาแรงสูง สถานีชารจรถ EV รวมถึงบานรักษพลังงาน เพื่อเปน
ตัวอยางไอเดียสําหรับคนที่อยากสรางบานประหยัดพลังงาน จากนั้น
เขาสูภายในอาคารที่ตอนรับเราดวยนิทรรศการหมุนเวียน ซึ่งตอนนี้
จัดแสดงเกีย่ วกับพระราชกรณียกิจทีม
่ ค
ี วามเกีย่ วของกับไฟฟาในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9 และพบกับนิทรรศการโซนที่ 1
จุดประกาย – บทเริ่มตนการเรียนรูในโลกพลังงานไฟฟา ซึ่งเปนโซน
สําหรับตอนรับทุกคนเขาสูศูนยการเรียนรูแหงนี้
นิทรรศการโซนที่ 2 จากแสงแรกสูแ สงนิรน
ั ดร - ชมภาพยนตรทพ
ี่ าเรา
ยอนเวลาสูยุคแสงแรกแหงสยามในสมัยรัชกาลที่ 5 เมื่อเริ่มมีไฟฟาใช
ครัง้ แรก การกอตัง้ บริษท
ั ผลิตไฟฟาของไทย และพัฒนาการดานพลังงาน
ไฟฟาของไทยจนถึงยุคปจจุบันเพื่อใหเราไดตระหนักถึงความสําคัญ
ในการประหยัดและรูคุณคาของพลังงานไฟฟา

A VISIT TO
FOUR MUSEUMS

WITHOUT EVEN LEAVING HOME
If you thought visiting museums was an obsolete activity, what
follows might make you think again. There are museums in
Thailand today that you can visit virtually in a way that’s just
like actually being there. And it’s all just a click away. Discovering
new knowledge, enjoying beautiful pictures, and viewing
intriguing video clips, not to mention joining fun activities, are
all available in stimulating and enjoyable ways.

EGAT LEARNING CENTER – EGAT
HEADQUARTERS
Aside from its key mission to ensure the security of power supplies
for the country, the Electricity Generating Authority of Thailand
(EGAT) is committed to building a “Society of Energy Wisdom.”
EGAT passes on its 50 years of knowledge and experience in
electricity generation to the public through eight learning centers
nationwide.
Although the COVID-19 situation has prevented us from
physically visiting these EGAT learning centers, educational and fun
opportunities are readily available at the museums’ online iterations.
Standing out among EGAT learning centers is the one at the
power utility’s headquarters at the foot of Rama VII Bridge, Bang
Kruai District, Nonthaburi Province, which presents the largest and
most modern electric power exhibition in Thailand.
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โซน 6 โลกทีย่ งั่ ยืน

The center allows all-comers access to information about electric
power, energy innovation, and the environment, as well as to opportunities
to engage in activities from wherever they are. The 360-degree virtual
exhibition can be viewed on computers, tablets, and mobile phones.
The four oors of the learning center present viewing points at seven
permanent and rotating exhibitions as indicated on the oor plan.
Both interior and exterior views are provided.
The exterior view includes a riverside garden, high-voltage
transmission towers, EV charging stations, and an energy-saving home.
The center’s entrance leads to a rotating exhibition featuring
royal duties related to electricity during the reign of King Rama IX.
Exhibition Zone 1 – Spark welcomes everyone to the rst chapter
in the development of electrical power.
Exhibition Zone 2 – From First to Long Lasting Light presents
a video that takes us back in time to the rst electric lights in the then
Siam during the reign of King Rama V, when electricity was rst
introduced, and the rst Thai electricity-generating entity was established.
The zone also shows the evolution of electricity in Thailand, from
the beginnings to the present time, in a way that emphasizes the value
of electrical power and the importance of energy conservation.
Exhibition Zone 3 – Rebalance offers a video view of a future that
strikes a balance between humans, nature, and technology. The video
takes us on a trip to “Glow City,” a futuristic city where people actually
generate as much energy as they consume.
Exhibition Zone 4 – Pride by Chao Phraya tells the story of EGAT’s
various community care projects involving water. The journey begins
upstream in the forest and proceeds downstream through conservation
and restoration of nature and the environment. Along the way, energy
is generated to keep Thai people happy and EGAT can take pride in
accomplishing its mission.
Exhibition Zone 5 – Life Innovation unfolds Thailand’s electrical
power story, showing the development of power plants from the early days
and the obstacles it has faced all the way to the present day of modern
and environmentally friendly power plants. Viewers also learn about
alternative energy generation such as wind, solar, and hydropower.
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โซน 5 นวัตกรรมเพื่อชีวิต

โซน 3 คืนสู่สมดุล
Exhibition Zone 6 – One World invites viewers to explore the world
of electrical power by clicking on a globe studded with video clips
depicting the different energy source management for power
generation as they align with the specic geographical, resource, and
population conditions in various countries.
Exhibition Zone 7 – Enlightenment concludes the overall message
of the learning center with the goal of “Creating the Eternal Light of
Happiness.” The zone also shows the roof garden overlooking the
Chao Phraya River and the energy-saving building exhibition.
Besides being beautiful and modern, the building is certied
to the Green Building Standard of the United States (LEED) at
Platinum Level.
The center has also passed the Thailand Rating of Energy and
Environmental Sustainability (TREES) building standard assessment
of the Thai Green Building Institute with its highest Platinum Level
rating in the new building and renovation category. As such, it is
considered a model of energy conservation.
Most recently, the building received the rst runner-up award at
the ASEAN Energy Awards 2021 for its energy conservation in the
large-scale green building category.
Furthermore, the center was recognized as Outstanding for Energy
Conservation at the Department of Alternative Energy Development

นิทรรศการโซนที่ 3 คืนสูสมดุล - มาสัมผัสชีวิตอนาคตที่มีความสมดุล
ระหวางมนุษย ธรรมชาติ และเทคโนโลยี จากคลิปวิดีโอที่พาเราไปเที่ยว
เมืองเรืองแสงหรือเมืองแหงอนาคต ที่เราทุกคนจะมีสวนรวมเปนทั้งผูผลิต
พลังงานและเปนผูบริโภคที่ใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ
นิทรรศการโซนที่ 4 สายนํ้าแหงความภูมิใจ – เปนการเลาเรื่องภารกิจ
ดานตาง ๆ ของ กฟผ. ในการดูแลชุมชนผานโครงการตาง ๆ โดยเลาเรื่อง
ผานสายนํ้า ตั้งแตปาตนนํ้าจนถึงปลายนํ้า ไมวาจะเปนงานอนุรักษฟนฟู
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมควบคูไปกับการผลิตไฟฟาเพื่อความสุขของ
คนไทย ซึ่งเปนภารกิจที่สรางความภาคภูมิใจใหชาว กฟผ. ทุกคน
นิทรรศการโซนที่ 5 นวัตกรรมเพือ่ ชีวต
ิ – พบกับเรือ่ งราวพลังงานไฟฟา
ของประเทศไทย การผลิตไฟฟาดวยโรงไฟฟาในยุคแรกเริ่มที่ตองฝาฟน
อุ ป สรรคมากมาย จนพั ฒ นามาเป น โรงไฟฟ า ที่ ทั น สมั ย และเป น มิ ต ร
กับสิง่ แวดลอม รวมถึงเรียนรูก ระบวนการผลิตไฟฟาจากพลังงานทางเลือก
เชน พลังงานลม พลังงานนํ้า และพลังงานแสงอาทิตย
นิทรรศการโซนที่ 6 โลกที่ยั่งยืน - ชวนไปทองโลกพลังงานไฟฟา
ดวยการคลิกที่ลูกโลกเพื่อชมคลิปวิดีโอที่เลาถึงการบริหารจัดการไฟฟา
จากประเทศตาง ๆ ตามความเหมาะสมจากลักษณะภูมป
ิ ระเทศ ทรัพยากร
และจํานวนประชากร ซึง่ แตละประเทศจะมีการบริหารจัดการทีแ่ ตกตางกัน
และนิทรรศการโซนที่ 7 แสงนิรันดร - เปนโซนสุดทายที่จะเปนโซน
ประมวลผลการเรียนรูและรวมพลัง “สรางแสงแหงสุขนิรันดร”
พรอมชมบรรยากาศของสวนดาดฟาทีม
่ องเห็นวิวแมนาํ้ เจาพระยาและ
นิทรรศการอาคารประหยัดพลังงาน ซึง่ ทําใหเรารูจ ก
ั อาคารศูนยการเรียนรู

and Efciency’s Thailand Energy Awards 2021.
After the 360-degree virtual exhibition, viewers are invited to
click on a link to enter Adventure Game, the website’s main game.
Here they can embark on an adventure where they collect points
from answering questions posed by EGAT’s mascot “ENGY” and the
learning center’s mascots “HAPPY” and “POWER.”
Click on “Seasonal Games” and you can learn more about
electricity generation with HAPPY and POWER, also collecting points
that can be redeemed for souvenirs.
Adventure zones can be unlocked by logging in via E-mail and
Google and Facebook accounts.
News, articles, knowledge, and webinars can also be tracked
throughout the year.
Versatile and accessible, the center makes online learning about
electric power from anywhere at anytime really fun.
The EGAT Learning Center – Headquarters is open to visitors
free-of-charge, Tuesdays-Sundays, 9:00 a.m. – 4:00 p.m. and closed
on Mondays and public holidays.
For more information, click on Facebook https://www.facebook.
com/egatlearningcenter or call 0 2436 8953.
Visit the virtual exhibitions via the website at https://
learningcenter.egat.co.th

แห ง นี้ ม ากยิ่ ง ขึ้ น โดยนอกจากจะมี รู ป ลั ก ษณ ที่ ส วยงามทั น สมั ย แล ว
ยังไดรบ
ั การรับรองมาตรฐานอาคารเขียวของประเทศสหรัฐอเมริกา (LEED)
ในระดับ Platinum และผานการตรวจประเมินอาคารตามมาตรฐานเกณฑ
การประเมินความยัง่ ยืนทางพลังงานและสิง่ แวดลอมไทย (Thai’s Rating of
Energy and Environmental Sustainability: TREES) ซึ่งเปนมาตรฐาน
อาคารอนุ รั ก ษ พ ลั ง งานของประเทศไทยจากสถาบั น อาคารเขี ย วไทย
ในชวงคะแนนสูงสุดระดับ PLATINUM สําหรับอาคารกอสรางและปรับปรุง
โครงการใหม ถือเปนตนแบบอาคารอนุรกั ษพลังงาน โดยลาสุดไดรบ
ั รางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 1 จากงาน ASEAN Energy Awards 2021 ดานอนุรกั ษ
พลังงานประเภทอาคารสีเขียว (อาคารขนาดใหญ) และรางวัลดีเดน Thailand
Energy Awards 2021 ดานอนุรักษพลังงานประเภทอาคาร สรางสรรค
เพือ่ การอนุรกั ษพลังงาน (อาคารใหม) จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษพลังงาน (พพ.) อีกดวย
หลังจากคลิกชมนิทรรศการเสมือนจริง 360 องศาแลว เรายังสามารถ
คลิกลิงกเขาสู Adventure Game ซึง่ เปนเกมหลักของเว็บไซตใหไดผจญภัย
รวมสะสมแตมจากการตอบคําถามไปกับ ENGY มาสคอต กฟผ. พรอมดวย
HAPPY และ POWER มาสคอตศูนยการเรียนรู กฟผ. สํานักงานกลาง
และ Seasonal เกม ซึง่ จะไดเรียนรูเ รือ่ งการผลิตไฟฟาผานเกมทีส่ นุกสนาน
โดยมี HAPPY และ POWER เปนผูชวย เพื่อสะสมแตมแลกของที่ระลึกได
ในอนาคต แลวปลดล็อกไปทีละดาน โดย Login ผาน E-mail, Google
Account หรือ Facebook Account ก็ได นอกจากนี้ ยังมีขา วสาร บทความ
องคความรูต
 า ง ๆ และสัมมนาออนไลน ใหไดตด
ิ ตามตลอดทัง้ ป นับเปนการ
เรียนรูดานพลังงานไฟฟาทางออนไลนที่สนุก หลากหลาย และยังเขาถึงได
ทุกที่ เรียนรูไดทุกเวลาจริง ๆ!
ศูนยการเรียนรู กฟผ. สํานักงานกลาง เปดใหเขาชมฟรี วันอังคารวันอาทิตย เวลา 09.00 -16.00 น. (หยุดวันจันทร และวันหยุดนักขัตฤกษ)
สอบถามเพิ่ ม เติ ม คลิ ก ที่ เ ฟซบุ  ก https://www.facebook.com/
egatlearningcenter หรือโทร. 0 2436 8953 และสามารถเขาชมเว็บไซต
พรอมนิทรรศการเสมือนจริงไดที่ https://learningcenter.egat.co.th
โซน 4 สายนํ้าแห่งความภูมิใจ

โซน 7 แสงนิรันดร์
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องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
(อพวช.)

ไมใชแคหนึง่ แตมถี งึ 3 พิพธิ ภัณฑทท
ี่ างองคการพิพธิ ภัณฑวท
ิ ยาศาสตร
แห ง ชาติ (อพวช.) เป ด ให ช มแบบเสมื อ นจริ ง เพื่ อ ส ง เสริ ม การเรี ย นรู 
ของเยาวชนและประชาชนทั่วไป มีทั้งพิพิธภัณฑวิทยาศาสตร ที่อยูภายใน
ตึกลูกเตา นําเสนอความรูท
 างวิทยาศาสตรทค
ี่ รอบคลุมทุกดาน เชน ประวัติ
นักวิทยาศาสตรที่สําคัญของโลก นิทรรศการไฟฟ า นิทรรศการนาโน
สูอ นาคต วิทยาศาสตรกบ
ั ภูมป
ิ ญ
 ญาไทย ฯลฯ โดยมีเจาหนาทีแ่ ละหุน
 ยนต
นําชม ประกอบกับการทดลองสนุก ๆ เชน การหมุนขดลวดสรางกระแสไฟฟา

NATIONAL SCIENCE MUSEUM
OF THAILAND
National Science Museum of Thailand (NSM) comprises
a collection of three museums offering virtual visits that promote
learning among everyone.
Science Museum, inside a dice-shaped building, presents
wide-ranging scientic topics, including the biography of important
scientists around the world, an electricity exhibition, a “Nano to the
Future” exhibition, and Thai science and wisdom. The visit is guided
by staff and robots. Viewers encounter engaging illustrations of
scientic principles, such as by spinning a coil to generate electricity,
hydrogen rockets, and plasma balls.
Natural History Museum focuses on an open-air exhibition of
models of creatures found in Thailand’s fossil record, including
dinosaurs and reptiles as well as an actual Bruda whale skeleton.
The museum’s permanent exhibition tells the earth’s story from its
birth to rst life and the explosion of diversity in the ve kingdoms
of creatures; bacteria, protista, fungi, plants, and animals, plus “The
100 years of Dr. Boonsong Lekakul Exhibition.”
Museum of Information Technology exhibits the evolution of
communication technology through the ages.
NSM is located in Khlong Ha Sub-district, Pathum Thani Province.
It is open on Tuesdays-Sundays and public holidays from 9.30 a.m. –
4.00 p.m. and closed on Mondays. Tel. 0 2577 9999 ext. 2122, 2123.
Visit the virtual museum at www.nsm.or.th/online-science/
museum-on-demand2.html
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จรวดไฮโดรเจน พลาสมาบอล ฯลฯ ที่ดูแลวอยากไปสัมผัสของจริง
สวนพิพธิ ภัณฑธรรมชาติวท
ิ ยา จะเปนการพาชมนิทรรศการกลางแจง
ซึ่ ง จั ด แสดงหุ  น จํ า ลองของสิ่ ง มี ชี วิ ต ที่ มี ก ารค น พบซากดึ ก ดํ า บรรพ
ในเมืองไทย เชน ไดโนเสารและสัตวเลื้อยคลาน โครงกระดูกจริงของ
วาฬบรูดา สวนนิทรรศการถาวรเลาถึงการกําเนิดโลกสูก
 ารกําเนิดสรรพสิง่
วิ วั ฒ นาการและความหลากหลายของสิ่ ง มี ชี วิ ต ใน 5 อาณาจั ก รคื อ
แบคทีเรีย โปรติสตา เห็ดรา พืช และสัตว นิทรรศการ 100 ป นายแพทย
บุญสง เลขะกุล และพิพธิ ภัณฑเทคโนโลยีสารสนเทศ มีนท
ิ รรศการทีเ่ ลาถึง
วิวัฒนาการของเทคโนโลยีการสื่อสารในยุคตาง ๆ
องคการพิพธิ ภัณฑวท
ิ ยาศาสตรตงั้ อยูท
 ต
ี่ าํ บลคลองหา จังหวัดปทุมธานี
เปดทุกวัน อังคาร-วันอาทิตย และนักขัตฤกษ เวลา 09.30-16.00 น.
ปดทุกวันจันทร โทร. 0 2577 9999 ตอ 2122, 2123 ชมพิพธิ ภัณฑเสมือนจริง
ที่ www.nsm.or.th/online-science/museum-on-demand2.html

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

พิ พิ ธ ภั ณ ฑสถานแห ง ชาติ แ ห ง แรกของไทย เดิ ม ที เ ป น พระราชวั ง
บวรสถานมงคลหรือวังหนา ประกอบไปดวยพระที่นั่ง และพระตําหนัก
ตาง ๆ ที่ยังคงเอกลักษณทางสถาปตยกรรมไทยอันงดงาม เชน พระที่นั่ง
ศิวโมกขพิมาน พระทีน
่ งั่ อิศเรศราชานุสรณ พระทีน
่ งั่ อิศราวินจิ ฉัย พระทีน
่ งั่
พุ ท ไธสวรรย พระตํ า หนั ก แดง เป น ต น โดยภายในหมู  พ ระที่ นั่ ง มี ก าร
จัดแสดงโบราณวัตถุและศิลปวัตถุมากมาย ไมวา จะเปนพระพุทธรูป เทวรูป
ศิลาจารึก ทับหลัง ภาชนะดินเผา กลองที่ใชตีในกองทัพ หัวโขนหนุมาน
เครื่องประดับ ราชรถตาง ๆ ที่ใชในพระราชพิธี ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
เครื่องเรือนและของสะสมในรัชกาลที่ 4-5 ฯลฯ ซึ่งบางชิ้นสามารถคลิกชม
ชัด ๆ แบบสามมิตไิ ดดว ย ทําใหเห็นรายละเอียดทีว่ จิ ต
ิ รงดงามของศิลปวัตถุ
ไมแพการไปชมจริง ๆ และยังชมดานนอกของพระที่นั่งตาง ๆ ได รวมถึง
มีเพลงประกอบที่ไพเราะ พรอมเสียงบรรยายไทย-อังกฤษดวย
พิ พิ ธ ภั ณ ฑสถานแห ง ชาติ พระนคร ตั้ ง อยู  ที่ ถ นนหน า พระธาตุ
เขตพระนคร กรุงเทพฯ เปดทุกวันพุธ-วันอาทิตย เวลา 09.00-16.00 น.

(ปดวันจันทร-อังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ) คลิกชมพิพธิ ภัณฑเสมือนจริง
ที่ www.virtualmuseum.nearts.go.th

มิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้

หนึง่ ในแหลงเรียนรูท
 ม
ี่ สี สี น
ั นาตืน
่ ตาตืน
่ ใจ เปนพิพธิ ภัณฑการเรียนรูร ป
ู แบบใหม
ที่มีการนําเสนอดวยเทคโนโลยีทันสมัย เนนกิจกรรมสรางสรรคที่ทําใหการเรียนรู
ประวัตศ
ิ าสตรและเรือ่ งราวตาง ๆ เปนไปอยางสนุกสนาน ไมนา เบือ่ แลว ยังมีพพ
ิ ธิ ภัณฑ
เสมือนจริงใหชมดวย โดยมีทั้งนิทรรศการถาวรในหัวขอ “ถอดรหัสไทย” ที่พาไป
คนหาความหมายแทจริงของความเปนไทยในมิตต
ิ า ง ๆ อาทิ สถาปตยกรรม วัฒนธรรม
ประเพณี อาหารการกิน การแตงกาย และหัวขอ “เรียงความประเทศไทย” เลาถึงสมัย
สุวรรณภูมเิ มือ่ 3,000 ปกอ นจนถึงกําเนิดสยามประเทศและประเทศไทยในปจจุบน
ั
สวนนิทรรศการหมุนเวียนก็มใี หคลิกชมกันหลายหัวขอ ไมวา จะเปนนิทรรศการ
“ลองรอยราชดําเนิน” ทีพ
่ ายอนความทรงจํา ไปกับถนนสายประวัตศ
ิ าสตร ฟงเรือ่ งเลา
ตางมุมมอง พรอมแลนดมารกสําคัญบนถนนราชดําเนินจากเสียงบรรยายประกอบ
ของคณะเกศทิพย นักพากยนยิ ายวิทยุชอื่ ดัง “พระนคร on the move” กับการปรับตัว
ของสยามประเทศเขาสูสังคมตะวันตก และการฟนยานสามยอด-วังบูรพา-พาหุรัด
ใหกลับมาคึกคัก แลวมาเรียนรูสังคมไทยผานวิกฤตการณ “ตมยํากุงวิทยา: วิชานี้
อยาเลียน!” หรือมาทําความรูจักเพื่อนบานในมุมมองใหม ๆ ใน “พมาระยะประชิด”
บอกเลยวาแตละนิทรรศการนาสนใจมาก…ลองคลิกไปชมกันไดเลย
มิวเซียมสยามตั้งอยูที่ถนนมหาราช เขตพระนคร กรุงเทพฯ เปดใหเขาชม
วันอังคาร-วันอาทิตยเวลา 10.00-18.00 น. ปดทุกวันจันทร โทร. 0 2225 2777
คลิกชมพิพิธภัณฑเสมือนจริงไดที่ www.museumsiam.org/ve.php

NATIONAL MUSEUM BANGKOK

MUSEUM SIAM: DISCOVERY MUSEUM

Thailand’s rst national museum, National Museum
Bangkok sits on the site of Bowon Sathan Mongkhon Palace
or Wang Na Palace for short.
The museum encompasses beautiful original throne halls and
palace quarters. Siwamokkha Phiman, Issaresar Anusorn, Isara
Winitchai, and Phutthai Sawan throne halls are included along
with Tamnak Daeng Royal Residence, among other elements.
On display in the throne halls and other buildings are a
multitude of objects and artifacts. Included are Buddha
images, idols, stone inscriptions, lintels, earthenware, military
drums, Hanuman masks, ornaments, royal ceremonial
chariots, murals, furniture, and collectibles from the reigns
of King Rama IV and King Rama V.
Some of the items can be viewed in 3D simply by clicking;
the better to appreciate their exquisite detail and enjoy an
experience akin to actually seeing them physically.
The exteriors of the various buildings can also be viewed
virtually, accompanied with relevant music and narration
available in Thai and English languages.
The museum is located on Na Phra That Road in Phra
Nakhon District, Bangkok.
It is open on Wednesdays-Sundays from 9:00 a.m. – 4:00 p.m.,
and closed on Mondays-Tuesdays, and public holidays.
Click to see the virtual museum at www.virtualmuseum.
nearts.go.th

Museum Siam is a colorful, new-generation learning resource based on a
modern technology platform with a focus on creative activities that make learning
about history and technology fun.
As with the permanent physical exhibition, the virtual version of the museum
takes “Decoding Thai” as its theme, exploring the meaning of “Thai-ness” as it
plays out in architecture, culture, traditions, food, and dress.
Tucked inside is “Thai Essay,” another permanent exhibition that traces back
to the Suvarnabhumi era of 3,000 years ago and proceeds through the birth of
Siam to present-day Thailand.
Museum Siam’s rotating exhibitions available for a virtual visit include
“On the Ratchadamnoen Pathway” that takes viewers down memory lane along
historical roads. Along the way are various narratives seen from different
perspectives, plus important landmarks on Ratchadamnoen Road as portrayed
by Ketthip, the famous radio playgroup.
“Phranakorn on the Move” section tracks the adaptation of old Siam to western
society inuences and attempts to restore the Sam Yod-Wang Burapha-Phahurat
neighborhoods to bustling life.
“Tom Yam Kung Witthaya: Don’t copy this subject!” offers the opportunity to
see how Thai society progressed through crises. “Burma Up-close” shows how
Thailand’s relations with its neighbors have acquired new perspectives.
It’s all denitely very interesting!
The Museum Siam is located on Maharat Road in Phra Nakhon District,
Bangkok. It is open on Tuesdays-Sundays from 10:00 a.m. – 6:00 p.m., and closed
on Mondays. Tel. 0 2225 2777
For virtual visit: www.museumsiam.org/ve.php
OCTOBER - DECEMBER 2021
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ค้นหาปริศนา ที่ตั้ง 8 จังหวัด
ของ

ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. อะไร…อยู่ที่ไหน
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รับไปเลย นาฬิกา
Smart Watch!
จํานวน 10 รางวัล
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วิธีการร่วมกิจกรรม
เพียงสแกน QR CODE เพื่อตอบคําถามแบบออนไลน์
กติการ่วมกิจกรรม
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