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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 ef cient 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 testi es 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 nal edition of EGAT MAGAZINE for 2021 invites you to share the pride in this 
accomplishment.
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  โรงไฟฟ้าลําตะคองชลภาวัฒนา 
และศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ลําตะคอง 

คว้ารางวัลกินรียอดเยี่ยมและดีเด่น

 2 กระทรวงยักษ์จับมือชวนคนไทย

ปลูกป่าล้านไร่
ลดภาวะโลกร้อน

ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา 
สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเปนองคประธานในพิธี
พระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมทองเที่ยวไทย 
(Thailand Tourism Awards) หรือรางวัลกินรี 
ครั้งที่ 13 ประจําป 2564 ซึ่งการทองเท่ียว
แหงประเทศไทย (ททท.) จดัข้ึนในรปูแบบออนไลน
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 เพ่ือรับรองคุณภาพ
สนิคาและบรกิารทางการทองเท่ียว ดวยมาตรฐาน
การทองเที่ยวอยางยั่งยืน รับผิดชอบตอสังคม 
และสิ่งแวดลอม 

โดยในพิธีพระราชทานรางวัลดังกล าว 
นายบุญญนิตย วงศรักมิตร ผูวาการการไฟฟา
ฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) เข ารับ
พระราชทานรางวลัยอดเยีย่ม Thailand Tourism 
Gold Awards ประเภทแหลงทองเท่ียว สาขา
แหลงทองเที่ยวเพ่ือการเรียนรู จากโรงไฟฟา

ลาํตะคองชลภาวฒันา และรางวลัดเีดน Thailand 
Tourism Awards จากศูนยการเรียนรู กฟผ. 
ลาํตะคอง จงัหวัดนครราชสมีา โดยเปนสถานที่
ทองเท่ียวที่ส งเสริมการพัฒนาศักยภาพและ
การเรียนรูใหแกนักทองเที่ยวที่เขามาเยี่ยมชม

สาํหรับโรงไฟฟาลาํตะคองชลภาวฒันา และ
ศูนยการเรียนรู กฟผ. ลําตะคอง ถือเปนสถานที่
ท  อ ง เ ท่ียวยอดนิยมแห  งห น่ึ งของ จังหวัด
นครราชสีมา นอกจากจะมีอากาศที่ดีและ
วิวทิวทัศนที่สวยงามแลว ยังเปนแหลงเรียนรู
ดานพลังงานสะอาดที่ใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
และมีกิจกรรมรวมกับชุมชนจัดนําเท่ียวชมวิว
อทุยานธรณีโคราช (Khorat Geopark) รวมทั้ง
ยังเปนสถานที่จัดแขงขันโคราชฮาลฟมาราธอน
ลอยฟาในเดือนธันวาคมของทุกป และเปน
กจิกรรมในปฏทินิการทองเท่ียวของ ททท. อกีดวย

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) จัดพิธีประกาศ
นโยบายมุ งสู ความเปนกลางทางคารบอน (EGAT Carbon 
Neutrality) และพิธีลงนามความรวมมือโครงการปลูกปาลานไร
อยางมีสวนรวมกับกรมปาไม กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และ
พนัธุพชื และกรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝง โดยไดรบัเกียรตจิาก 
นายสุพัฒนพงษ พันธมีเชาว รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
วาการกระทรวงพลังงาน เปนประธานพรอมกลาวปาฐกถาพิเศษ 
นายวราวธุ ศลิปอาชา รฐัมนตรวีาการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน 
นายจตุพร บุรุษพัฒน ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม รวมในพิธี ซึ่งในการนี้ นายบุญญนิตย วงศรักมิตร 
ผูวาการ กฟผ. ไดประกาศนโยบายมุงสูความเปนกลางทางคารบอน
ของ กฟผ. พรอมลงนามความรวมมือโครงการดังกลาว

กฟผ. ไดขานรบันโยบาย Carbon Neutrality ซึง่นาํมาวางเปน
ยุทธศาสตรในการดาํเนนิงานของ กฟผ. ทัง้ในสวนการผลติไฟฟา 
ระบบสง พลังงานหมุนเวียน นวัตกรรม และภารกิจสนับสนุน
การชดเชยคารบอนไดออกไซดผานโครงการตาง  ๆ  รวมถงึโครงการ
ปลูกปาลานไรอยางมีสวนรวมภายใตแนวคิด “EGAT Carbon 
Neutrality” ตามเปาหมายในป ค.ศ. 2050 ซึง่มีแผนในการปลกูปา
ปละหน่ึงแสนไร รวมจาํนวนหน่ึงลานไร ระหวางป ค.ศ. 2022-2031
ประกอบไปดวยปาอนรุกัษ ปาชายเลน ปาชมุชน และปาเศรษฐกจิ 
โดย Kick off โครงการ ฯ ปลูกปาชายเลนที่จังหวัดชุมพร ทั้งน้ี 
คาดวาทั้งโครงการ ฯ จะสามารถดูดซับคารบอนไดออกไซด
จาํนวน 1.2 ลานตนัตอป ซึง่จะประสบความสําเรจ็ไดนัน้ตองมาจาก
ความรวมมือของทุกภาคสวน

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 annual Khorat Half Marathon Loifaa, 
featured in TAT’s tourism calendar, is held 
here in December.

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.
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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 annual Korat Loifaa Marathon, 
featured in TAT’s tourism calendar, is held 
here in December.
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  โรงไฟฟ้าลําตะคองชลภาวัฒนา 
และศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ลําตะคอง 

คว้ารางวัลกินรียอดเยี่ยมและดีเด่น

 2 กระทรวงยักษ์จับมือชวนคนไทย

ปลูกป่าล้านไร่
ลดภาวะโลกร้อน

ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา 
สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเปนองคประธานในพิธี
พระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมทองเที่ยวไทย 
(Thailand Tourism Awards) หรือรางวัลกินรี 
ครั้งที่ 13 ประจําป 2564 ซึ่งการทองเท่ียว
แหงประเทศไทย (ททท.) จดัข้ึนในรปูแบบออนไลน
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 เพ่ือรับรองคุณภาพ
สนิคาและบริการทางการทองเท่ียว ดวยมาตรฐาน
การทองเท่ียวอยางยั่งยืน รับผิดชอบตอสังคม 
และสิ่งแวดลอม 

โดยในพิธีพระราชทานรางวัลดังกล าว 
นายบุญญนิตย วงศรักมิตร ผูวาการการไฟฟา
ฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) เข ารับ
พระราชทานรางวลัยอดเยีย่ม Thailand Tourism 
Gold Awards ประเภทแหลงทองเที่ยว สาขา
แหลงทองเท่ียวเพื่อการเรียนรู จากโรงไฟฟา

ลาํตะคองชลภาวฒันา และรางวลัดเีดน Thailand 
Tourism Awards จากศูนยการเรียนรู กฟผ. 
ลาํตะคอง จงัหวัดนครราชสมีา โดยเปนสถานที่
ทองเท่ียวที่ส งเสริมการพัฒนาศักยภาพและ
การเรียนรูใหแกนักทองเที่ยวที่เขามาเยี่ยมชม

สาํหรบัโรงไฟฟาลาํตะคองชลภาวฒันา และ
ศูนยการเรียนรู กฟผ. ลําตะคอง ถือเปนสถานที่
ท  อ ง เ ท่ียวยอดนิยมแห  งห น่ึ งของ จังหวัด
นครราชสีมา นอกจากจะมีอากาศที่ดีและ
วิวทิวทัศนที่สวยงามแลว ยังเปนแหลงเรียนรู
ดานพลังงานสะอาดที่ใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
และมีกิจกรรมรวมกับชุมชนจัดนําเที่ยวชมวิว
อทุยานธรณีโคราช (Khorat Geopark) รวมทั้ง
ยังเปนสถานที่จัดแขงขันโคราชฮาลฟมาราธอน
ลอยฟาในเดือนธันวาคมของทุกป และเปน
กจิกรรมในปฏทินิการทองเท่ียวของ ททท. อกีดวย

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) จัดพิธีประกาศ
นโยบายมุ งสู ความเปนกลางทางคารบอน (EGAT Carbon 
Neutrality) และพิธีลงนามความรวมมือโครงการปลูกปาลานไร
อยางมีสวนรวมกับกรมปาไม กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และ
พนัธุพชื และกรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝง โดยไดรบัเกียรตจิาก 

นายสุพัฒนพงษ พันธมีเชาว รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
วาการกระทรวงพลังงาน เปนประธานพรอมกลาวปาฐกถาพิเศษ 
นายวราวธุ ศลิปอาชา รฐัมนตรวีาการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน 
นายจตุพร บุรุษพัฒน ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม รวมในพิธี ซึ่งในการนี้ นายบุญญนิตย วงศรักมิตร 
ผูวาการ กฟผ. ไดประกาศนโยบายมุงสูความเปนกลางทางคารบอน
ของ กฟผ. พรอมลงนามความรวมมือโครงการดังกลาว

กฟผ. ไดขานรับนโยบาย Carbon Neutrality ซึง่นํามาวางเปน
ยุทธศาสตรในการดาํเนนิงานของ กฟผ. ทัง้ในสวนการผลติไฟฟา 
ระบบสง พลังงานหมุนเวียน นวัตกรรม และภารกิจสนับสนุน
การชดเชยคารบอนไดออกไซดผานโครงการตาง  ๆ  รวมถงึโครงการ
ปลูกปาลานไรอยางมีสวนรวมภายใตแนวคิด “EGAT Carbon 
Neutrality” ตามเปาหมายในป ค.ศ. 2050 ซึง่มีแผนในการปลกูปา
ปละหน่ึงแสนไร รวมจาํนวนหน่ึงลานไร ระหวางป ค.ศ. 2022-2031
ประกอบไปดวยปาอนรุกัษ ปาชายเลน ปาชมุชน และปาเศรษฐกจิ 
โดย Kick off โครงการ ฯ ปลูกปาชายเลนที่จังหวัดชุมพร ทั้งน้ี 
คาดวาทั้งโครงการ ฯ จะสามารถดูดซับคารบอนไดออกไซด
จาํนวน 1.2 ลานตนัตอป ซึง่จะประสบความสําเรจ็ไดนัน้ตองมาจาก
ความรวมมือของทุกภาคสวน

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 annual Khorat Half Marathon Loifaa, 
featured in TAT’s tourism calendar, is held 
here in December.

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.
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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 annual Korat Loifaa Marathon, 
featured in TAT’s tourism calendar, is held 
here in December.
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โซลาร์เซลล์ลอยนํ้าไฮบริด
เขื่อนสิรินธร ใหญ่ที่สุดในโลก! 

จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์แล้ว
นายบุญญนิตย วงศรักมิตร ผูวาการการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) เปดเผยวา

โรงไฟฟาพลงังานแสงอาทติยทุนลอยนํา้รวมกบัโรงไฟฟาพลงัน้ําเขือ่นสรินิธร จงัหวัดอุบลราชธานี 
(Hydro-Floating Solar Hybrid) หรอื โรงไฟฟาโซลารเซลลลอยนํา้ไฮบริดเข่ือนสรินิธร ขนาดกําลงัผลิต 
45 เมกะวัตต เริ่มจายไฟฟาเขาระบบเชิงพาณิชยแลว เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2564 ซึ่งจะชวยเสริม
ความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ ลดการปลอยกาซเรือนกระจกไดประมาณ 47,000 ตัน/ป 
ตอบโจทยพลังงานสะอาด ชวยลดภาวะโลกรอน มีจุดเดนคือผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย
ในเวลากลางวัน และผลิตไฟฟาในชวงที่ไมมีแสงอาทิตยจากพลังน้ําในเขื่อน โดยนําระบบ EMS 
(Energy Management System) รวมกับระบบพยากรณอากาศ (Weather Forecast System) 
มาควบคมุและบรหิารจดัการ เพ่ือชวยเพ่ิมเสถียรภาพใหกบัระบบผลติไฟฟา ทาํใหสามารถผลติไฟฟา
ไดยาวนานขึ้น ลดขอจํากัดของพลังงานหมุนเวียน และในอนาคตเตรียมเดินหนาอีก 15 โครงการ
ในพื้นที่เขื่อนอื่น ๆ  ของ กฟผ. ทั่วประเทศ รวม 2,725 เมกะวัตต เพื่อผลักดันไทยบรรลุเปาหมาย
ลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดสุทธิเปนศูนย และกาวสูสังคมคารบอนตํ่าไดอยางยั่งยืน  

ทั้งน้ี กฟผ. ยังไดเตรียมเปดตัวโรงไฟฟาแหงน้ีใหเปนแหลงทองเที่ยวสําคัญของจังหวัด
อุบลราชธานี โดยจะเปดใหประชาชนทั่วไปเขาชมไดตั้งแตเดือนมกราคม 2565 เปนตนไป 
ซึ่งจะสามารถชวยสรางอาชีพ เสริมรายไดใหกับชุมชน ทําใหชุมชนพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน
และยังชวยกระตุนเศรษฐกิจของจังหวัดในภาพรวมอีกดวย

The Electricity Generating Authority of 
Thailand (EGAT)’s hydro-oating solar hybrid 
project at Sir indhorn 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 

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 e conomy of the 
province will benet in turn. 

SIRINDHORN HYDRO-FLOATING SOLAR 
HYBRID STARTS COMMERCIAL RUN

กฟผ. รวมกับจังหวัดนนทบุรี เปดศูนย
ฉีดภาคสนามศูนย กีฬากําธน สินธวานนท 
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (บางกรวย) 
จังหวัดนนทบุรี เปนศูนยฉีดวัคซีนโควิด-19 
นอกโรงพยาบาลของจังหวัดนนทบุรี เพ่ือบริการ
ประชาชนท่ีพักอาศัยหรือทํางานอยู ในพื้นที่
จงัหวัดนนทบรุ ีอายตุัง้แต 18-59 ป ซึง่ลงทะเบียน
ขอรับวัคซีนผานทาง www.นนทพรอม.com 
หรือทางเว็บไซตของสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด (สสจ.) นนทบุรี โดยสามารถรองรับ
การใหบริการประชาชนไดถึง 6,000 คน ตอวัน  

ซึ่งเปดใหบริการวันแรกเมื่อวันที่ 28 กันยายน 
2564 และจะเปดใหบริการเปนชวงเวลา จนถึง
เดือนธันวาคม 2564

สําหรับศูนยฉีดภาคสนามศูนยกีฬากําธน ฯ 
ตั้งอยูในพื้นที่ของสํานักงานกลาง กฟผ. อําเภอ

บางกรวย จังหวัดนนทบุรี โดยจะมีเจาหนาที่
จาก สสจ.นนทบุรี สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ 
(สสอ.) บางกรวย และอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบาน (อสม.) มาชวยในการคัดกรอง 
และฉดีวัคซนีใหกบัประชาชน อกีท้ังยงัมจีติอาสา 
กฟผ. อีกกวาวันละ 100 คน มาชวยดูแลและ
อํานวยความสะดวกในดานตาง ๆ นอกจากนี้ 
กฟผ. ยังสนับสนุนงานดานระบบคอมพิวเตอร 
การจัดระบบการจราจร และสถานท่ีจอดรถ 
เพื่อรองรับการใหบริการประชาชนอยางเต็มที่ 

ทัง้นี ้ทีผ่านมา กฟผ. สนบัสนุนการดาํเนนิงาน
ของจังหวัดนนทบุรี และหนวยงานสาธารณสุข
ของประเทศไทย ในการควบคุมและปองกัน
การแพรระบาดของโรคโควิด-19 มาโดยตลอด 
เพื่อรวมเปนสวนหนึ่งในการชวยเหลือสังคมไทย
ใหผานพนวิกฤตในครั้งนี้ไปดวยกัน

กฟผ. ร่วมกับจังหวัดนนทบุรี 

เปิดศูนย์ฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาล

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.
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โซลาร์เซลล์ลอยนํ้าไฮบริด
เขื่อนสิรินธร ใหญ่ที่สุดในโลก! 

จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์แล้ว
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และยังชวยกระตุนเศรษฐกิจของจังหวัดในภาพรวมอีกดวย

The Electricity Generating Authority of 
Thailand (EGAT)’s hydro-oating solar hybrid 
project at Sir indhorn 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 

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 
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the general public from January 2022 onwards, 
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community will become more self-reliant and 
sustainable, and the overall e conomy of the 
province will benet in turn. 

SIRINDHORN HYDRO-FLOATING SOLAR 
HYBRID STARTS COMMERCIAL RUN
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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 
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assistance to Thai society, so we can all 
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การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มีภารกิจหลักในการดูแลรักษาความม่ันคงทางพลังงานไฟฟ้า
ให้กับประเทศ โดยตลอดระยะเวลาท่ีเราอยู่เคียงข้างสังคมไทยมาอย่างยาวนาน มีอีกหนึ่งภารกิจนั่นคือ
การดูแลชุมชนและสังคมให้อยู่ดีมีสุข ตลอดจนสร้างส่ิงแวดล้อมท่ีดีไปพร้อมกันด้วย ซ่ึงจากการดําเนินงาน
อย่างทุ่มเทเต็มกําลัง ส่งผลให้ กฟผ. ได้รับรางวัลมากมาย สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการอนรุกัษ์
พลังงานและการพัฒนาการดําเนินภารกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนความสัมพันธ์อันดีและ
ความร่วมมือจากเครือข่ายทุกภาคส่วน ภายใต้การคํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกมิติจนเป็น
ที่ยอมรับจากทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ 

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.

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

จากการดําเนินงานอยางมุงมั่นภายใตแนวคิด “EGAT for ALL: กฟผ. เปนของทุกคน 
เพื่อทุกคน” โดยรวมพลังกับพันธมิตรทุกเครือขายในการดูแลพี่นองคนไทยทั้งในยามปกติ
และยามวกิฤตมาอยางตอเน่ืองกวา 50 ป ทาํให กฟผ. ไดรบัรางวัลชนะเลิศประเภทองคกร
ดเีดนดานการสงเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดลอม Princess Health Award 2021 
จากกระทรวงสาธารณสขุ ซึง่ไดรบัพระราชทานเหรียญรางวลัจากสมเด็จพระกนษิฐาธริาชเจา 
กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีรางวลันีจ้งึนับเปนความภาคภมูใิจ
และขวัญกําลังใจของ กฟผ. รวมถึงพันธมิตรทุกเครือขาย

ทัง้จากการดแูลกระบวนการผลติไฟฟาทีใ่ชเทคโนโลยปีระสทิธภิาพสงู เปนมติรตอชมุชน
และสิ่งแวดลอม พรอมเดินหนาสูสังคมไรคารบอนดวยพลังงานสะอาด ตั้งแตการพัฒนา
การผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนอยางโครงการโรงไฟฟาพลังแสงอาทิตยทุนลอยนํ้า
รวมกบัโรงไฟฟาพลงันํา้เขือ่นสรินิธร จงัหวัดอบุลราชธาน ีรวมถงึการสนับสนุนยานยนตไฟฟา 
(EV) ผลติภณัฑประหยดัไฟฟาเบอร 5 ทีช่วยลดกาซคารบอนไดออกไซดอนัเปนสาเหตุของ
ภาวะโลกรอนและปญหาฝุน PM2.5 ไดอยางเปนรูปธรรม

นอกจากนี้ยังดูแลชุมชนใหอยูดีมีสุข ผาน “โครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน” 
โดยนอมนําแนวพระราชดําริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาปฏิบัติ 
ทําใหหลายครอบครัวที่เคยลมเหลวเปนหน้ีสินจากการทําเกษตรเชิงเด่ียว กลายเปน
ปราชญชมุชนทีม่รีายไดไวใชจาย และสงตอองคความรูขยายเปนเครอืขายทีมุ่งม่ันลด ละ เลิก
การใชสารเคมใีนการเกษตรและชีวติประจาํวนัจนไดสิง่แวดลอมทีป่ลอดสารพิษกลับคนืมา 

AWARDS 
OF ACHIEVEMENT 
AND PRIDE
TESTAMENTS TO EGAT’S 
COMMITMENT TO ITS MISSION

รางวัลแห่งความสําเร็จ
และความภาคภูมิใจ

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 

สะท้อนภาพความมุ่งมั่นพัฒนา
การดําเนินภารกิจของ กฟผ. 

SPECIAL STORY
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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.

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

จากการดําเนินงานอยางมุงมั่นภายใตแนวคิด “EGAT for ALL: กฟผ. เปนของทุกคน 
เพื่อทุกคน” โดยรวมพลังกับพันธมิตรทุกเครือขายในการดูแลพี่นองคนไทยทั้งในยามปกติ
และยามวกิฤตมาอยางตอเน่ืองกวา 50 ป ทาํให กฟผ. ไดรบัรางวัลชนะเลิศประเภทองคกร
ดเีดนดานการสงเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดลอม Princess Health Award 2021 
จากกระทรวงสาธารณสขุ ซึง่ไดรบัพระราชทานเหรียญรางวลัจากสมเด็จพระกนษิฐาธริาชเจา 
กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีรางวลันีจ้งึนับเปนความภาคภมูใิจ
และขวัญกําลังใจของ กฟผ. รวมถึงพันธมิตรทุกเครือขาย

ทัง้จากการดแูลกระบวนการผลติไฟฟาทีใ่ชเทคโนโลยปีระสทิธภิาพสงู เปนมติรตอชมุชน
และส่ิงแวดลอม พรอมเดินหนาสูสังคมไรคารบอนดวยพลังงานสะอาด ตั้งแตการพัฒนา
การผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนอยางโครงการโรงไฟฟาพลังแสงอาทิตยทุนลอยนํ้า
รวมกบัโรงไฟฟาพลงันํา้เขือ่นสรินิธร จงัหวัดอบุลราชธาน ีรวมถงึการสนับสนุนยานยนตไฟฟา 
(EV) ผลติภณัฑประหยดัไฟฟาเบอร 5 ทีช่วยลดกาซคารบอนไดออกไซดอนัเปนสาเหตุของ
ภาวะโลกรอนและปญหาฝุน PM2.5 ไดอยางเปนรูปธรรม

นอกจากนี้ยังดูแลชุมชนใหอยูดีมีสุข ผาน “โครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน” 
โดยนอมนําแนวพระราชดําริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาปฏิบัติ 
ทําใหหลายครอบครัวที่เคยลมเหลวเปนหน้ีสินจากการทําเกษตรเชิงเด่ียว กลายเปน
ปราชญชมุชนทีม่รีายไดไวใชจาย และสงตอองคความรูขยายเปนเครอืขายทีมุ่งม่ันลด ละ เลิก
การใชสารเคมใีนการเกษตรและชีวติประจําวันจนไดสิง่แวดลอมทีป่ลอดสารพิษกลับคนืมา 

AWARDS 
OF ACHIEVEMENT 
AND PRIDE
TESTAMENTS TO EGAT’S 
COMMITMENT TO ITS MISSION

รางวัลแห่งความสําเร็จ
และความภาคภูมิใจ

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 

สะท้อนภาพความมุ่งมั่นพัฒนา
การดําเนินภารกิจของ กฟผ. 
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จากการส่งเสริมและอนุรักษ์พลังงานสู่รางวัล 
Thailand Energy Awards 2021 

กฟผ. ไดรับ 2 รางวัล จากงาน Thailand Energy Awards 2021 ไดแก รางวัลดีเดน
ดานผูสงเสริมดานพลังงาน ประเภทสมาคม องคกร หนวยงาน-ภาครัฐ จากการ
จัดกิจกรรมสงเสริมการอนุรักษพลังงาน เพ่ือใหความรูดานพลังงานกับหนวยงานตาง ๆ 
การดาํเนนิโครงการหองเรยีนสเีขยีว เพือ่เสริมสรางองคความรูและนวตักรรม การจดัการศกึษา
ดานการอนุรักษพลังงานและส่ิงแวดลอมอยางมีสวนรวมทั้งระบบใหกับครูอาจารยจาก
โรงเรยีนเครอืขายทัว่ประเทศ การสงเสริมการใชพลังงานอยางประหยดัผานฉลากประหยดั
ไฟฟาเบอร 5 การสงเสริมการใชยานยนตไฟฟาทั้งภายในองคการและภาคประชาชน 
สวนอีกรางวัลเปนรางวัลดีเดนดานอนุรักษพลังงาน ประเภทอาคาร–อาคารสรางสรรค 
เพื่อการอนุรักษพลังงาน (อาคารใหม) จากอาคารศูนยการเรียนรู กฟผ. สํานักงานกลาง 
จงัหวัดนนทบรุ ีซึง่ออกแบบโดยคาํนงึถึงการใชทรพัยากรและพลงังานอยางมปีระสทิธภิาพ
ตามมาตรฐานอาคารเขียวของประเทศสหรัฐอเมริกา (LEED) ในระดับ Platinum ซึ่งเปน
ระดบัสูงสุดและผานการตรวจประเมนิอาคาร ตามมาตรฐานเกณฑการประเมนิความยัง่ยนื
ทางพลงังานและสิง่แวดลอมไทย (TREES) จากสถาบนัอาคารเขยีวไทยในชวงคะแนนสงูสุด
ระดับ Platinum สําหรับอาคารกอสรางและปรับปรุงโครงการใหม

FROM ENERGY 
PROMOTION AND 
CONSERVATION 
TO THAILAND ENERGY 
AWARDS 2021

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.
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อีกทั้งรวมกับชุมชนและหนวยงานในพื้นที่พลิกฟนคืนความสมบูรณของผืนปา ดวยการปลูก
และดูแลรักษาปา ทั้งปาตนนํ้า ปาบก และปาชายเลนของประเทศไทยเกือบ 5 แสนไร และ
ตั้งเปาเดินหนาปลูกปาตอไปใหครบ 1 ลานไร ทําใหปจจุบันคนและปาในหลายพื้นที่สามารถ
อยูรวมกันไดอยางสมดุล

การรวมมือกับพันธมิตรทํา “โครงการแวนแกว” ออกหนวยวัดสายตาประกอบแวน
ใหประชาชนในถิ่นทุรกันดารโดยไมคิดคาใชจาย ควบคูกับการสงเสริมใหคนไทยมีสุขภาพ
ที่แข็งแรง โดยจัดกิจกรรมการแขงขันกีฬาบริเวณเข่ือนและโรงไฟฟาตาง ๆ อยางตอเนื่อง
จนกลายเปนงานกีฬาที่ได รับการบรรจุใหอยู ในปฏิทินทองเที่ยวของการทองเที่ยว
แหงประเทศไทย อาทิ แมเมาะฮาลฟมาราธอน โคราชฮาลฟมาราธอนลอยฟา ซึ่งชวย
สงเสริมการทองเที่ยว สรางรายได และกระตุนเศรษฐกิจฐานรากใหกับชุมชนในพื้นที่อีกดวย

ไมเทานัน้ ในยามทีป่ระเทศไทยเผชญิกับวิกฤตโควดิ-19 กฟผ. พรอมเปนอกีหน่ึงภาคสวน
ทีข่อรวมสูเคียงขางคนไทย ใหความชวยเหลือตามสถานการณอยางสดุกําลงั ตัง้แตระดมกาํลงั
ของกลุมจติอาสาประดษิฐนวตักรรมเพ่ือชวยปกปองบุคลากรทางการแพทย ประชาชน และลดการ
แพรระบาดของโรค เชน ผลติตูตรวจโควดิ หมวกปองกนัเชือ้ PAPR เจลอนามยั “นํา้ใจ” กฟผ. 
และเสากดเจลแอลกอฮอลแบบเทาเหยยีบ รวมถงึจดัหาอปุกรณทางการแพทย ระดมทนุจดัหา
เตียงสนาม สนับสนุนการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามและศูนยพักคอยชุมชน ดวยความมุงหวัง
ใหคนไทยมสีขุภาพแขง็แรง ไดรบัการดแูล ลดอตัราการเสียชีวติ และกาวขามวิกฤตน้ีไปดวยกนั

Sirindhorn Dam’s 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 
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 Half-Marathon and Khorat 
Half Marathon Loifaa have promoted 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, eld beds, and establishment 
of eld hospitals and community holding centers.
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Sirindhorn Dam’s 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 
Suf ciency 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 Half-Marathon and Korat 
Loifaa Marathon have promoted 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, eld beds, and establishment 
of eld hospitals and community holding centers.
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จากการส่งเสริมและอนุรักษ์พลังงานสู่รางวัล 
Thailand Energy Awards 2021 

กฟผ. ไดรับ 2 รางวัล จากงาน Thailand Energy Awards 2021 ไดแก รางวัลดีเดน
ดานผูสงเสริมดานพลังงาน ประเภทสมาคม องคกร หนวยงาน-ภาครัฐ จากการ
จัดกิจกรรมสงเสริมการอนุรักษพลังงาน เพ่ือใหความรูดานพลังงานกับหนวยงานตาง ๆ 
การดาํเนนิโครงการหองเรยีนสเีขียว เพือ่เสรมิสรางองคความรูและนวตักรรม การจดัการศกึษา
ดานการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมอยางมีสวนรวมท้ังระบบใหกับครูอาจารยจาก
โรงเรยีนเครอืขายทัว่ประเทศ การสงเสริมการใชพลังงานอยางประหยดัผานฉลากประหยดั
ไฟฟาเบอร 5 การสงเสริมการใชยานยนตไฟฟาทั้งภายในองคการและภาคประชาชน 
สวนอีกรางวัลเปนรางวัลดีเดนดานอนุรักษพลังงาน ประเภทอาคาร–อาคารสรางสรรค 
เพื่อการอนุรักษพลังงาน (อาคารใหม) จากอาคารศูนยการเรียนรู กฟผ. สํานักงานกลาง 
จงัหวัดนนทบรุ ีซึง่ออกแบบโดยคาํนงึถึงการใชทรพัยากรและพลงังานอยางมปีระสทิธภิาพ
ตามมาตรฐานอาคารเขียวของประเทศสหรัฐอเมริกา (LEED) ในระดับ Platinum ซึ่งเปน
ระดับสูงสุดและผานการตรวจประเมนิอาคาร ตามมาตรฐานเกณฑการประเมนิความยัง่ยนื
ทางพลงังานและสิง่แวดลอมไทย (TREES) จากสถาบนัอาคารเขยีวไทยในชวงคะแนนสงูสุด
ระดับ Platinum สําหรับอาคารกอสรางและปรับปรุงโครงการใหม

FROM ENERGY 
PROMOTION AND 
CONSERVATION 
TO THAILAND ENERGY 
AWARDS 2021

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.
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อีกทั้งรวมกับชุมชนและหนวยงานในพื้นที่พลิกฟนคืนความสมบูรณของผืนปา ดวยการปลูก
และดูแลรักษาปา ทั้งปาตนนํ้า ปาบก และปาชายเลนของประเทศไทยเกือบ 5 แสนไร และ
ตั้งเปาเดินหนาปลูกปาตอไปใหครบ 1 ลานไร ทําใหปจจุบันคนและปาในหลายพื้นที่สามารถ
อยูรวมกันไดอยางสมดุล

การรวมมือกับพันธมิตรทํา “โครงการแวนแกว” ออกหนวยวัดสายตาประกอบแวน
ใหประชาชนในถิ่นทุรกันดารโดยไมคิดคาใชจาย ควบคูกับการสงเสริมใหคนไทยมีสุขภาพ
ที่แข็งแรง โดยจัดกิจกรรมการแขงขันกีฬาบริเวณเข่ือนและโรงไฟฟาตาง ๆ อยางตอเนื่อง
จนกลายเปนงานกีฬาที่ได รับการบรรจุใหอยู ในปฏิทินทองเที่ยวของการทองเที่ยว
แหงประเทศไทย อาทิ แมเมาะฮาลฟมาราธอน โคราชฮาลฟมาราธอนลอยฟา ซึ่งชวย
สงเสริมการทองเที่ยว สรางรายได และกระตุนเศรษฐกิจฐานรากใหกับชุมชนในพื้นที่อีกดวย

ไมเทานัน้ ในยามทีป่ระเทศไทยเผชญิกบัวิกฤตโควดิ-19 กฟผ. พรอมเปนอกีหน่ึงภาคสวน
ทีข่อรวมสูเคียงขางคนไทย ใหความชวยเหลือตามสถานการณอยางสดุกําลงั ตัง้แตระดมกาํลงั
ของกลุมจติอาสาประดษิฐนวตักรรมเพ่ือชวยปกปองบุคลากรทางการแพทย ประชาชน และลดการ
แพรระบาดของโรค เชน ผลติตูตรวจโควิด หมวกปองกนัเช้ือ PAPR เจลอนามยั “นํา้ใจ” กฟผ. 
และเสากดเจลแอลกอฮอลแบบเทาเหยยีบ รวมถงึจดัหาอปุกรณทางการแพทย ระดมทนุจดัหา
เตียงสนาม สนับสนุนการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามและศูนยพักคอยชุมชน ดวยความมุงหวัง
ใหคนไทยมีสขุภาพแขง็แรง ไดรบัการดูแล ลดอตัราการเสียชวีติ และกาวขามวิกฤตนีไ้ปดวยกนั

Sirindhorn Dam’s 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 
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 Half-Marathon and Khorat 
Half Marathon Loifaa have promoted 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, eld beds, and establishment 
of eld hospitals and community holding centers.
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Sirindhorn Dam’s 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 
Suf ciency 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.
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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.
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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, eld beds, and establishment 
of eld hospitals and community holding centers.
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จากการอนุรักษ์พลังงานและการดําเนินการ
โรงไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
สู่ 6 รางวัล ASEAN Energy Awards 2021

กฟผ. ในฐานะตวัแทนประเทศไทย สามารถควารางวลัจากการประกวด 
ASEAN Energy Awards 2021 ซึ่งจัดข้ึนโดยศูนยพลังงานอาเซียน 
รวมทั้งสิ้น 6 รางวัล แบงเปนรางวัลความเปนเลิศในดานตาง ๆ  ของกิจการ
ถานหินในอาเซียน (ASEAN Coal Awards 2021) จํานวน 5 รางวัล 
และรางวลัรองชนะเลศิอันดับ 1 ดานอนุรักษพลังงาน (ASEAN Energy 
Efciency and Conservation Best Practices Awards) ประเภท
อาคารเขียว (Green Building) อาคารขนาดใหญ 

สําหรับรางวัล ASEAN Coal Awards 2021 ทั้ง 5 รางวัล ไดแก
รางวัลชนะเลิศประเภทความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม 

(CSR) ซึ่ง กฟผ. ไดรับรางวัลนี้ติดตอกัน 4 ปซอน โดยในปนี้ไดจากผลงาน 
“Green CSR” ของ กฟผ.เหมืองแมเมาะ โดยคํานึงถึงผลกระทบดาน
สิง่แวดลอม และมุงเนนกระบวนการมสีวนรวมของชุมชนในพืน้ทีเ่ปนสาํคญั 
อาทิ การฟนฟูสภาพพ้ืนที่ที่ผานการทําเหมืองใหเปนพื้นที่ปาและสถานที่
พกัผอนหยอนใจ โดยปลกูปาไปแลวประมาณ 12,000 ไร และทุงดอกบวัตอง
ขนาดใหญที่ติดอันดับ 1 ใน 3 ของประเทศ ซึ่งกลายเปนแหลงทองเที่ยว
สําคัญของจังหวัดลําปาง ชวยกระตุนเศรษฐกิจในทองถ่ิน โดยไดจัดทํา
แอปพลิเคชัน “Lampang Hotspot” เพ่ือใหชุมชนทราบสถานการณ
หมอกควันและไฟปาในจังหวัดลําปาง พัฒนานวัตกรรมสําหรับชุมชน
ผานโครงการผลติปุยอนิทรยีและอนิทรียเคมพีรเีมีย่มเกรดโดยใชลโีอนารไดต 
อีกทั้งยังมีแผนพัฒนาแมเมาะเมืองนาอยู (Mae Moh Smart City) เพื่อให
ชุมชนพึ่งพาตนเองและพัฒนาไปสูวิสาหกิจเพื่อสังคมอยางยั่งยืน 

รางวัลรองชนะเลิศอันดบั 1 และรางวัลรองชนะเลิศอันดบั 2 ในประเภท
นวตักรรมถานหนิ (Special Submission) โดยรางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 1 
ไดจากผลงานแบบจําลองยีออยดทองถิ่นเหมืองแมเมาะ (Geoid Model 
MAEMOH 2019) ของ กฟผ.เหมืองแมเมาะ ในการปรับปรุงความถูกตอง
ของคาพกิดัทางด่ิงจากการรงัวัดดาวเทียม เพ่ือนาํไปใชงานรวมกบัเทคโนโลยี
สํารวจที่ทันสมัยในการดําเนินงานของเหมืองแทนวิธีดั้งเดิม และรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 2 ไดจากผลงานการปรับปรุงกระบวนการลําเลียง
วตัถพุลอยไดดวยสายพานของโรงไฟฟาแมเมาะ ชวยปองกนัไมใหเกดิปญหา
ฝุนละอองและการรวงหลนตามแนวสายพาน

รางวลัรองชนะเลิศอนัดับ 2 ประเภทการทาํเหมอืงถานหนิแบบเปด 
(Surface Coal Mining) จากผลงานการขับเคล่ือนสู ความยั่งยืน 
(Transformation to Sustainability) ของ กฟผ.เหมืองแมเมาะ ซึง่ใหความ
สําคัญกับมาตรการควบคุมผลกระทบทั้งฝุน กล่ิน เสียง การสั่นสะเทือน 
และคณุภาพนํา้ รวมถงึการมสีวนรวมของชุมชนในการตรวจสอบผลกระทบ
ทางสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง

รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 2 ประเภทการใชเทคโนโลยถีานหนิสะอาด
ในโรงไฟฟาขนาดใหญ (CCT Utilization for Power Generation 

FROM ENERGY 
CONSERVATION AND 
ENVIRONMENTALLY-
FRIENDLY 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.

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
อาคารดงักลาวไดรบัท้ังรางวัลในระดบัประเทศ Thailand Energy Awards 
2021 และระดับนานาชาติ ASEAN Energy Awards 2021 อีกดวย

ตลอดระยะเวลาทีผ่านมา กฟผ. มุงสรางและพฒันาศกัยภาพการดาํเนนิ
ภารกิจ โดยคํานึงถึงส่ิงแวดลอมและการมีส วนรวมของประชาชน
มาอยางตอเนื่อง เพ่ือสรางสรรคคุณภาพชีวิตที่ดีใหกับสังคมไทย และ
ความสําเร็จนี้มาจากแรงสนับสนุนจากผู มีส วนไดส วนเสียทุกกลุ ม
ของ กฟผ. ตลอดจนความทุมเทแรงกายแรงใจของพนักงานในองคการ
ที่รวมขับเคลื่อนการดําเนินงาน ซึ่งนับเปนความภาคภูมิใจขององคการ 
โดย กฟผ. ขอรวมเปนสวนหน่ึงในการขบัเคล่ือนประเทศ เพ่ือสรางความสขุ
ใหกับคนไทยตอไป 

The program focuses on measures to 
control the impacts of dust, odor, noise, 
vibration, and water quality, as well as 
community part icipat ion in on-going 
environmental impact assessments.

Second runner-up award in the CCT 
Utilization for Large Power Generation 
Category

This award recognizes environment-
friendly 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. 
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โรงไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
สู่ 6 รางวัล ASEAN Energy Awards 2021
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ขนาดใหญที่ติดอันดับ 1 ใน 3 ของประเทศ ซึ่งกลายเปนแหลงทองเที่ยว
สําคัญของจังหวัดลําปาง ชวยกระตุนเศรษฐกิจในทองถ่ิน โดยไดจัดทํา
แอปพลิเคชัน “Lampang Hotspot” เพ่ือใหชุมชนทราบสถานการณ
หมอกควันและไฟปาในจังหวัดลําปาง พัฒนานวัตกรรมสําหรับชุมชน
ผานโครงการผลติปุยอนิทรยีและอนิทรยีเคมพีรเีมีย่มเกรดโดยใชลโีอนารไดต 
อีกทั้งยังมีแผนพัฒนาแมเมาะเมืองนาอยู (Mae Moh Smart City) เพื่อให
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รางวัลรองชนะเลิศอันดบั 1 และรางวัลรองชนะเลิศอันดบั 2 ในประเภท
นวตักรรมถานหนิ (Special Submission) โดยรางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 1 
ไดจากผลงานแบบจําลองยีออยดทองถ่ินเหมืองแมเมาะ (Geoid Model 
MAEMOH 2019) ของ กฟผ.เหมืองแมเมาะ ในการปรับปรุงความถูกตอง
ของคาพกิดัทางด่ิงจากการรังวัดดาวเทียม เพ่ือนาํไปใชงานรวมกับเทคโนโลยี
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รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 2 ประเภทการใชเทคโนโลยถีานหินสะอาด
ในโรงไฟฟาขนาดใหญ (CCT Utilization for Power Generation 

FROM ENERGY 
CONSERVATION AND 
ENVIRONMENTALLY-
FRIENDLY 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.

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
อาคารดงักลาวไดรบัท้ังรางวลัในระดบัประเทศ Thailand Energy Awards 
2021 และระดับนานาชาติ ASEAN Energy Awards 2021 อีกดวย

ตลอดระยะเวลาท่ีผานมา กฟผ. มุงสรางและพัฒนาศกัยภาพการดําเนนิ
ภารกิจ โดยคํานึงถึงส่ิงแวดลอมและการมีส วนรวมของประชาชน
มาอยางตอเนื่อง เพ่ือสรางสรรคคุณภาพชีวิตที่ดีใหกับสังคมไทย และ
ความสําเร็จนี้มาจากแรงสนับสนุนจากผู มีส วนไดส วนเสียทุกกลุ ม
ของ กฟผ. ตลอดจนความทุมเทแรงกายแรงใจของพนักงานในองคการ
ที่รวมขับเคลื่อนการดําเนินงาน ซึ่งนับเปนความภาคภูมิใจขององคการ 
โดย กฟผ. ขอรวมเปนสวนหน่ึงในการขบัเคล่ือนประเทศ เพ่ือสรางความสขุ
ใหกับคนไทยตอไป 

The program focuses on measures to 
control the impacts of dust, odor, noise, 
vibration, and water quality, as well as 
community part icipat ion in on-going 
environmental impact assessments.

Second runner-up award in the CCT 
Utilization for Large Power Generation 
Category

This award recognizes environment-
friendly 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. 
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ในกระบวนการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนแม่เมาะ จังหวัดลําปาง นอกเหนือจากพลังงาน
ไฟฟ้าแล้ว ยังมีสิ่งอื่นที่เป็นวัตถุพลอยได้จากกระบวนการนี้อีกด้วย ซึ่งวัตถุพลอยได้ดังกล่าวนั้น
บางส่วนก็สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ แต่มีบางส่วนที่ไม่สามารถสร้างประโยชน์ หรือไม่สามารถนําไป
ใช้งานในส่วนอื่น ๆ  ได้ จึงต้องมีการนําไปกําจัด ซึ่งเสียค่าใช้จ่ายในกระบวนการกําจัดถึงปีละไม่ตํ่ากว่า 
2 ล้านบาท น่ันจึงเป็นจุดเร่ิมต้นของการคิดค้น หาวิธีนําสิ่งของที่ต้องทิ้ง มาทําให้เกิดประโยชน์

การผลิตไฟฟาของโรงไฟฟาพลังความรอนแมเมาะนั้น จะมีการนํา
ถานหนิลกิไนตมาเปนเชือ้เพลิงเพ่ือใหความรอนกบัหมอไอนํา้ โดยไอนํา้ทีไ่ด
จะถูกนําไปขับเคล่ือนกังหันและเครื่องกําเนิดไฟฟาเพื่อผลิตกระแสไฟฟา 
ซึ่งในกระบวนการเผาไหมถานหินลิกไนต จะเกิดวัตถุพลอยได คือ 
เถาถานหนิ โดยเถาขนาดใหญจะตกลงกนเตา เรียกวา เถาหนกั (Bottom Ash) 
สามารถนาํไปใชเปนสวนผสมเพ่ือทาํบลอ็กประสาน ใชในการกอสรางถนน 
หรือนําไปบดเพ่ือลดขนาดของอนุภาคสําหรับใชในงานคอนกรีต 

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.

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.

เหตุใดเถาลอยบางสวนจึงไมผานเกณฑ นั่นเพราะวา ถานหินลิกไนต
ที่นํามาใชเปนเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟา เมื่อใชมาเปนเวลานาน
ก็ตองยิ่งขุดลึกลงไปเร่ือย ๆ  เพื่อนําถานหินดานลางของเหมืองมาใช ยิ่งขุด
ถานหินลึกเทาไร ถานหินก็ยิ่งมีคุณสมบัติทางเคมีที่เปล่ียนแปลงไป 
ซึ่งสงผลตอคุณภาพของเถาลอย โดยเฉพาะสวนผสมของ Free CaO หรือ 
แคลเซียมออกไซดอิสระที่มากเกิน 4.0 เปอรเซ็นต และ Sulfur Trioxide 
หรือ ซัลเฟอรไตรออกไซดมากเกิน 5.0 เปอรเซ็นต ทําใหไมผานเกณฑ
เถาลอยที่ขายในปจจุบัน จึงตองถูกกําจัดทิ้งไป

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) จึงไดร วมมือกับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ.) โดย 
รศ.ดร.สมิตร สงพิริยะกิจ คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
นําเถาลอยที่ไมไดมาตรฐานมาวิจัยเพื่อหาทางนําสิ่งไรคามาใชประโยชน

สวนเถาขนาดเล็กที่เหลือ นั่นคือ เถาลอย (Fly Ash) จะถูกดักจับโดย
เครื่องดักจับฝุนไฟฟาสถิต (Electrostatic Precipitator) มีลักษณะเปน
ฝุนละเอียดสีเทาปนน้ําตาล ประกอบดวยออกไซดของโลหะหลายชนิด
ซึ่งสามารถนําไปใชเปนสวนผสมสําหรับงานกอสราง เชน คอนกรีต 
เสาเข็ม พื้นสําเร็จรูป กระเบื้อง ฯลฯ ซึ่งมีผลงานวิจัยระบุวา เถาลอย
สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพของคอนกรีตและวัสดุในงานกอสรางได
เปนอยางดี ดังน้ัน เถาลอยในโรงไฟฟาพลังความรอนแมเมาะสวนใหญ 
จึงถูกขายตอใหกับอุตสาหกรรมกอสราง ทวาไมใชเถาลอยทั้งหมดที่จะ
นําไปใชได เน่ืองจากเถาลอยบางสวนมีองคประกอบทางเคมีที่ไมผาน
เกณฑการขายจึงตองถูกกําจัดท้ิงไป และตองเสียคาใชจายในการกําจัด
ปละหลายลานบาท

เรื่อง  ชนิสรา จันทร์ภักดี      STORY  Chanisara Chanpakdee

TURNING USELESS FLY ASH 
FROM LIGNITE-FIRED 
MAE MOH POWER PLANT
INTO VALUABLE, 
ECO-FRIENDLY 
RAW MATERIAL

จากของที่ต้องทิ้ง
“สู่คอนกรีตจากเถ้าลอย”

ที่สร้างมูลค่าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

BUSINESS FOCUS
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เถาลอยที่ขายในปจจุบัน จึงตองถูกกําจัดทิ้งไป

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) จึงไดร วมมือกับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ.) โดย 
รศ.ดร.สมิตร สงพิริยะกิจ คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
นําเถาลอยที่ไมไดมาตรฐานมาวิจัยเพื่อหาทางนําสิ่งไรคามาใชประโยชน

สวนเถาขนาดเล็กที่เหลือ นั่นคือ เถาลอย (Fly Ash) จะถูกดักจับโดย
เครื่องดักจับฝุนไฟฟาสถิต (Electrostatic Precipitator) มีลักษณะเปน
ฝุนละเอียดสีเทาปนน้ําตาล ประกอบดวยออกไซดของโลหะหลายชนิด
ซึ่งสามารถนําไปใชเปนสวนผสมสําหรับงานกอสราง เชน คอนกรีต 
เสาเข็ม พื้นสําเร็จรูป กระเบื้อง ฯลฯ ซึ่งมีผลงานวิจัยระบุวา เถาลอย
สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพของคอนกรีตและวัสดุในงานกอสรางได
เปนอยางดี ดังนั้น เถาลอยในโรงไฟฟาพลังความรอนแมเมาะสวนใหญ 
จึงถูกขายตอใหกับอุตสาหกรรมกอสราง ทวาไมใชเถาลอยทั้งหมดที่จะ
นําไปใชได เน่ืองจากเถาลอยบางสวนมีองคประกอบทางเคมีที่ไมผาน
เกณฑการขายจึงตองถูกกําจัดท้ิงไป และตองเสียคาใชจายในการกําจัด
ปละหลายลานบาท

เรื่อง  ชนิสรา จันทร์ภักดี      STORY  Chanisara Chanpakdee

TURNING USELESS FLY ASH 
FROM LIGNITE-FIRED 
MAE MOH POWER PLANT
INTO VALUABLE, 
ECO-FRIENDLY 
RAW MATERIAL

จากของที่ต้องทิ้ง
“สู่คอนกรีตจากเถ้าลอย”

ที่สร้างมูลค่าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
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“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. 

เถ าลอยมักถูกนําไปเปนสวนผสมเสริมเพ่ือทดแทนปูนซีเมนต
ในอตุสาหกรรมกอสราง แตจะมโีอกาสเปนไปไดหรือไมทีจ่ะถกูนํามาใชเปน
สวนผสมหลกั คาํถามนีไ้ดจดุประกายแนวคดิทําให กฟผ. และ รศ.ดร.สมิตร 
รวมกันหาแนวทางการผลิตคอนกรีตจากเถาลอย (Activated Fly Ash) 
ซึ่งปจจัยที่จะตองคํานึงถึงในการนําเถาลอยมาใชเปนสวนผสมหลักเพ่ือ
ทดแทนปูนซเีมนต นัน้คอื จาํเปนทีจ่ะตองคาํนงึถึงผลลัพธในดานการใชงานดวย 
โดยผลลัพธที่ไดนั้นจะตองมีคุณสมบัติที่ดี ตองมีประสิทธิภาพ ไมแตกตาง
จากปนูซเีมนตทีว่างขายอยูในทองตลาดในปจจบุนั กลาวคอื กาํลงัรับแรงอดั
ของคอนกรีตที่เพียงพอตอการกอสรางแตละงาน เชน หากจะสรางถนน 
ตองมีกําลังคอนกรีตไมนอยกวา 280 กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร และ
เมือ่คอนกรตีผสมเสรจ็มาถงึหนางานตองอยูในสภาพทีพ่รอมใชงาน ไมแขง็ตัว
กอนที่จะนําไปเท และสามารถกอคอนกรีตไดเปนรูปแบบตามที่ตองการ

การทีจ่ะคดิคนสตูรคอนกรตีจากเถาลอยทีไ่มผานเกณฑการขายไดนัน้ 
เปนความทาทายอยางมาก เน่ืองจากยังไมเคยมีการวิจัยในลักษณะนี้
มากอน อีกทั้งมีปจจัยหลายอยางท่ีจะตองคํานึงถึง โดยใชเวลาคิดคน
ในระยะเวลาหนึง่ จนในทีส่ดุกเ็กดิผลสําเรจ็ เกดิเปนสตูรในการทาํคอนกรตี
จากเถาลอยเปนสวนผสมหลัก ซึ่งเมื่อไดสูตรแลวก็ตองมีการทดลอง
ในพื้นที่จริงเพ่ือเก็บขอมูล วิเคราะห ประเมินผล และผลิตผลิตภัณฑ
ตนแบบตอไป โดยไดเลอืกพืน้ทีบ่ริเวณหนาทางเขาออกดานชัง่ในโรงไฟฟา
พลังความรอนแมเมาะ ซึ่งเปนถนนท่ีมีรถบรรทุกน้ําหนัก 20-50 ตัน
ใชงานเปนประจํา วันละหลายเที่ยว เพื่อเปนพื้นที่ทดลองวา คอนกรีต
จากเถาลอยนั้นจะสามารถรับนํ้าหนักไดดีตามที่ไดคิดคนออกมาหรือไม

การทดลองเริม่ตนเม่ือเทคอนกรตีบนพ้ืนผวิถนนบริเวณดานหนาดานชัง่
แลววัดคากําลังรับแรงอัดคอนกรีต พบวาสามารถวัดไดถึง 325 กิโลกรัม
ตอตารางเซนตเิมตร หลังจากเทคอนกรตีแลวในระยะเวลา 28 วนั นัน่หมายถงึ
กาํลงัคอนกรตีทีไ่ด มากกวาคาทีอ่อกแบบไว สภาพคอนกรีตมคีวามแขง็แรง
และคงทน ลักษณะทางกายภาพเหมือนกับการใชปูนซีเมนตทั้งหมด
แตพบวามสีทีีเ่ขมกวาเลก็นอย สามารถใชงานไดเมือ่ถงึหนางาน แขง็ตัวได

ตามระยะเวลาท่ีกําหนด และเมื่อคํานวณตนทุนแลว ยังพบวามีตนทุน
ที่ถูกกวาการใชปูนซีเมนตอีกดวย

กฟผ. จึงไดตอยอดงานวิจัยชิ้นนี้เพ่ือมุงสูธุรกิจใหม โดยการจําหนาย
เถาลอยที่ตํ่ากวามาตรฐานไปใชเปนสวนผสมหลักในการทําคอนกรีต 
ซึง่นอกจากจะไดคอนกรตีทีม่คีวามแขง็แรงไมตางจากการใชปนูซเีมนตแลว 
ยังมีราคาตนทุนถูก สงผลดีตอผูใชงาน และที่สําคัญเมื่อผลิตคอนกรีต
โดยใชเถาลอยเปนสวนผสมหลักแลว จะชวยลดการใชปนูซเีมนตลง สงผลให
สามารถลดการปลอยคารบอนไดออกไซดลงได เพราะในกระบวนการผลติ
ปูนซีเมนต 1 ตัน จะปลอยคารบอนไดออกไซดสูบรรยากาศมากถึง 1 ตัน
เชนกนั แตหากผลติคอนกรตีจากเถาลอยได และสามารถลดการใชปนูซเีมนต 
นั่นหมายถึงวา จะสามารถชวยลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดดวย 
ดังน้ัน คอนกรีตจากเถาลอย ถือเปนคอนกรีตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
และตอโลกของเรา

นบัเปนการใชความรูทางวิชาการและแนวคดิการมองมุมใหม มาพฒันา 
ตอยอด จากของท่ีจะตองทิ้ง อยางเถาลอยที่ไมผานเกณฑมาตรฐาน 
ซึ่งถูกมองขาม และตองเสียเงินใหกับการกําจัดปละกวา 2 ลานบาท 
พลกิกลับมาเปนผลติภัณฑทีจ่ะสรางโอกาสทางธุรกิจใหกบั กฟผ. นอกจาก
จะไมตองเสียคาใชจาย และเสียพื้นที่ในการฝงกลบแลว ยังสรางรายได
ใหหนวยงาน และสรางมิติใหมที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมในวงการ
อุตสาหกรรมกอสรางอีกดวย 
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“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. 

เถ าลอยมักถูกนําไปเปนสวนผสมเสริมเพ่ือทดแทนปูนซีเมนต
ในอตุสาหกรรมกอสราง แตจะมโีอกาสเปนไปไดหรือไมทีจ่ะถกูนํามาใชเปน
สวนผสมหลกั คาํถามนีไ้ดจดุประกายแนวคดิทาํให กฟผ. และ รศ.ดร.สมิตร 
รวมกันหาแนวทางการผลิตคอนกรีตจากเถาลอย (Activated Fly Ash) 
ซึ่งปจจัยที่จะตองคํานึงถึงในการนําเถาลอยมาใชเปนสวนผสมหลักเพ่ือ
ทดแทนปูนซเีมนต นัน้คอื จาํเปนทีจ่ะตองคาํนงึถึงผลลัพธในดานการใชงานดวย 
โดยผลลัพธที่ไดนั้นจะตองมีคุณสมบัติที่ดี ตองมีประสิทธิภาพ ไมแตกตาง
จากปนูซเีมนตทีว่างขายอยูในทองตลาดในปจจบุนั กลาวคอื กาํลงัรับแรงอดั
ของคอนกรีตที่เพียงพอตอการกอสรางแตละงาน เชน หากจะสรางถนน 
ตองมีกําลังคอนกรีตไมนอยกวา 280 กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร และ
เมือ่คอนกรตีผสมเสรจ็มาถงึหนางานตองอยูในสภาพทีพ่รอมใชงาน ไมแขง็ตัว
กอนที่จะนําไปเท และสามารถกอคอนกรีตไดเปนรูปแบบตามที่ตองการ

การทีจ่ะคดิคนสตูรคอนกรตีจากเถาลอยทีไ่มผานเกณฑการขายไดนัน้ 
เปนความทาทายอยางมาก เน่ืองจากยังไมเคยมีการวิจัยในลักษณะนี้
มากอน อีกท้ังมีปจจัยหลายอยางที่จะตองคํานึงถึง โดยใชเวลาคิดคน
ในระยะเวลาหนึง่ จนในทีส่ดุก็เกิดผลสําเร็จ เกิดเปนสตูรในการทาํคอนกรตี
จากเถาลอยเปนสวนผสมหลัก ซึ่งเมื่อไดสูตรแลวก็ตองมีการทดลอง
ในพื้นที่จริงเพ่ือเก็บขอมูล วิเคราะห ประเมินผล และผลิตผลิตภัณฑ
ตนแบบตอไป โดยไดเลอืกพืน้ทีบ่ริเวณหนาทางเขาออกดานชัง่ในโรงไฟฟา
พลังความรอนแมเมาะ ซึ่งเปนถนนท่ีมีรถบรรทุกนํ้าหนัก 20-50 ตัน
ใชงานเปนประจํา วันละหลายเที่ยว เพื่อเปนพื้นที่ทดลองวา คอนกรีต
จากเถาลอยนั้นจะสามารถรับนํ้าหนักไดดีตามที่ไดคิดคนออกมาหรือไม

การทดลองเริม่ตนเมือ่เทคอนกรตีบนพืน้ผวิถนนบริเวณดานหนาดานชัง่
แลววัดคากําลังรับแรงอัดคอนกรีต พบวาสามารถวัดไดถึง 325 กิโลกรัม
ตอตารางเซนตเิมตร หลงัจากเทคอนกรตีแลวในระยะเวลา 28 วนั นัน่หมายถงึ
กาํลงัคอนกรตีทีไ่ด มากกวาคาทีอ่อกแบบไว สภาพคอนกรีตมคีวามแขง็แรง
และคงทน ลักษณะทางกายภาพเหมือนกับการใชปูนซีเมนตทั้งหมด
แตพบวามสีทีีเ่ขมกวาเลก็นอย สามารถใชงานไดเม่ือถงึหนางาน แขง็ตัวได

ตามระยะเวลาท่ีกําหนด และเมื่อคํานวณตนทุนแลว ยังพบวามีตนทุน
ที่ถูกกวาการใชปูนซีเมนตอีกดวย

กฟผ. จึงไดตอยอดงานวิจัยชิ้นนี้เพ่ือมุงสูธุรกิจใหม โดยการจาํหนาย
เถาลอยที่ตํ่ากวามาตรฐานไปใชเปนสวนผสมหลักในการทําคอนกรีต 
ซึง่นอกจากจะไดคอนกรตีทีม่คีวามแขง็แรงไมตางจากการใชปนูซเีมนตแลว 
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การเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศท่ีเป็นผล
มาจากการปล ่อยก ๊าซเรือนกระจก ทําให ้
หลายประเทศในประชาคมโลกต่างตื่นตัว
กับวิกฤตการณ์โลกร้อนที่นับวันย่ิงกลายเป็น
ปัญหาท่ีมคีวามรุนแรงมากข้ึน ทัง้ปัญหาน้ําท่วม
ภยัแล้ง สภาพอากาศทีร้่อนระอ ุฤดูหนาวทีส่ัน้ลง 
หรือการเกิดสภาพอากาศที่หนาวรุนแรง
อย่างผิดปกติ ผลกระทบของการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศเหล่านี้เป็นสิ่งที่คนทั่วโลกรับรู้
อย่างเห็นได้ชัด และมิอาจเพิกเฉยได้ ประเทศ
ยักษ์ใหญ่ของโลกจึงเห็นพ้องต้องกันที่จะ
ตั้งเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
อย่างจรงิจงั จึงมกีารเจรจาความตกลงดงักล่าว
ในที่ประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (UNFCCC) ครั้งที่ 21 หรือ COP 21 
ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เกิดเป็นความ
ตกลงปารีส (Paris Agreement) ระหว่างสมาชิก
องค์การสหประชาชาติ 196 ประเทศ ท่ีมี
เป้าหมายคือการควบคุมอุณหภูมิเฉลี่ยของโลก
ไม่ให้เพิ่มข้ึนเกิน 2 องศาเซลเซียส หรือหาก
ทําได้ จะพยายามควบคุมอุณหภูมิโลกให้สูง
ไม่เกิน 1.5 องศาเซลเซียส

ปรับพอร์ต
พลังงานหมุนเวียน

สําหรับประเทศไทยไดเผชิญหนากับปญหาไฟปาซึ่งรุนแรงขึ้นทุกป 
ระดบัน้ําทะเลเริม่สงูข้ึน อากาศรอนขึน้ในหลายพืน้ที ่ฝนไมตกตองตามฤดกูาล 
ผนวกกับความแหงแลงท่ีเกิดข้ึน ทําใหธรรมชาติและความหลากหลาย
ทางชีวภาพนั้นเส่ือมโทรมอยางไมเคยเกิดข้ึนมากอน จึงไดใหสัตยาบัน
รวมเปนภาคีความตกลงปารีสกับประเทศสมาชิกเชนกัน โดยวางแผนงาน
ไวอยางชัดเจนเพื่อใหสอดรับกับประเทศมหาอํานาจอยางสหราชอาณาจักร 
ญี่ปุ น เกาหลีใต และนิวซีแลนด ซึ่งประเทศเหลานั้นไดตั้งเป าหมาย
อยางทะเยอทะยานท่ีจะกาวไปสูความเปนกลางทางคารบอน (Carbon 
Neutrality) ในป ค.ศ. 2050 และประเทศจนีในป ค.ศ. 2060 สวนประเทศไทย
ไดวางเปาหมายไววาจะขับเคลื่อนเปาหมายนี้ใหสําเร็จภายในป ค.ศ. 2050
ดังน้ัน ภาคพลังงานซ่ึงมีอัตราการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดเปน
อันดับตน ๆ  ของประเทศ จึงตองปรับนโยบายใหสอดคลองกับทิศทางของโลก 
โดยลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดใหไมเกิน 148 ลานตนัตอป ภายในป 
ค.ศ. 2050 และเพิ่มกําลังผลิตไฟฟาใหมที่เปนพลังงานหมุนเวียน (RE)

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.

EGAT REALIGNS 
RENEWABLE 
ENERGY 
PORTFOLIO 
TO ACHIEVE CARBON 
NEUTRALITY GOAL

หนุนเป้าหมาย Carbon Neutrality
ของประเทศให้สําเร็จ

ENERGY UPDATE



2120 OCTOBER - DECEMBER 2021EGAT MAGAZINE

การเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศท่ีเป็นผล
มาจากการปล ่อยก ๊าซเรือนกระจก ทําให ้
หลายประเทศในประชาคมโลกต่างตื่นตัว
กับวิกฤตการณ์โลกร้อนที่นับวันยิ่งกลายเป็น
ปัญหาท่ีมคีวามรุนแรงมากข้ึน ทัง้ปัญหาน้ําท่วม
ภยัแล้ง สภาพอากาศทีร้่อนระอ ุฤดูหนาวทีส่ัน้ลง 
หรือการเกิดสภาพอากาศที่หนาวรุนแรง
อย่างผิดปกติ ผลกระทบของการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศเหล่านี้เป็นสิ่งที่คนทั่วโลกรับรู้
อย่างเห็นได้ชัด และมิอาจเพิกเฉยได้ ประเทศ
ยักษ์ใหญ่ของโลกจึงเห็นพ้องต้องกันที่จะ
ตั้งเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
อย่างจรงิจงั จึงมกีารเจรจาความตกลงดงักล่าว
ในท่ีประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (UNFCCC) ครั้งที่ 21 หรือ COP 21 
ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เกิดเป็นความ
ตกลงปารีส (Paris Agreement) ระหว่างสมาชิก
องค์การสหประชาชาติ 196 ประเทศ ท่ีมี
เป้าหมายคือการควบคุมอุณหภูมิเฉลี่ยของโลก
ไม่ให้เพิ่มขึ้นเกิน 2 องศาเซลเซียส หรือหาก
ทําได้ จะพยายามควบคุมอุณหภูมิโลกให้สูง
ไม่เกิน 1.5 องศาเซลเซียส

ปรับพอร์ต
พลังงานหมุนเวียน

สําหรับประเทศไทยไดเผชิญหนากับปญหาไฟปาซึ่งรุนแรงขึ้นทุกป 
ระดบัน้ําทะเลเริม่สงูข้ึน อากาศรอนขึน้ในหลายพืน้ที ่ฝนไมตกตองตามฤดกูาล 
ผนวกกับความแหงแลงท่ีเกิดข้ึน ทําใหธรรมชาติและความหลากหลาย
ทางชีวภาพนั้นเสื่อมโทรมอยางไมเคยเกิดขึ้นมากอน จึงไดใหสัตยาบัน
รวมเปนภาคีความตกลงปารีสกับประเทศสมาชิกเชนกัน โดยวางแผนงาน
ไวอยางชัดเจนเพื่อใหสอดรับกับประเทศมหาอํานาจอยางสหราชอาณาจักร 
ญี่ปุ น เกาหลีใต และนิวซีแลนด ซึ่งประเทศเหลานั้นไดตั้งเป าหมาย
อยางทะเยอทะยานท่ีจะกาวไปสูความเปนกลางทางคารบอน (Carbon 
Neutrality) ในป ค.ศ. 2050 และประเทศจีนในป ค.ศ. 2060 สวนประเทศไทย
ไดวางเปาหมายไววาจะขับเคลื่อนเปาหมายนี้ใหสําเร็จภายในป ค.ศ. 2050
ดังน้ัน ภาคพลังงานซ่ึงมีอัตราการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดเปน
อันดับตน ๆ  ของประเทศ จึงตองปรับนโยบายใหสอดคลองกับทิศทางของโลก 
โดยลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดใหไมเกิน 148 ลานตนัตอป ภายในป 
ค.ศ. 2050 และเพิ่มกําลังผลิตไฟฟาใหมที่เปนพลังงานหมุนเวียน (RE)

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.

EGAT REALIGNS 
RENEWABLE 
ENERGY 
PORTFOLIO 
TO ACHIEVE CARBON 
NEUTRALITY GOAL

หนุนเป้าหมาย Carbon Neutrality
ของประเทศให้สําเร็จ

ENERGY UPDATE



อัดเงินลงทุน พัฒนาระบบไฟฟ้า
เสริมความม่ันคงให้ RE

การเพิ่มสัดสวนของพลังงานหมุนเวียน ทําใหตองคํานึงถึงความมั่นคง
ของระบบไฟฟาโดยรวมของประเทศ รวมถึงตนทุนราคาไฟฟาที่ตองควบคุม
ใหอยูในความเหมาะสม เพ่ือใหประเทศยังคงความสามารถในการแขงขันได 
กฟผ. จึงมีแผนพัฒนาโรงไฟฟาหลัก ซึ่งเปนโรงไฟฟาฟอสซิลควบคูกันไป 
ซึ่งประกอบไปดวยการพัฒนาโครงการโรงไฟฟาแมเมาะทดแทน เครื่องที่ 8-9
โรงไฟฟานํ้าพองทดแทน และโรงไฟฟาสุราษฎรธานี (โรงไฟฟาพุนพิน) 
โดยใชเงินลงทุนกวา 98,000 ลานบาท นอกจากนั้นแลวยังมีแผนพัฒนา
โครงขายระบบสงไฟฟา และ Grid Modernization เพ่ือใหสามารถรองรับ
พลังงานหมุนเวียนที่เพ่ิมมากขึ้นในอนาคต โดย กฟผ. จะดําเนินการกอสราง
และขยายระบบสงไฟฟาใหครอบคลุมทั้งประเทศ จํานวน 17 โครงการ 
ทั้งระดับแรงดัน 115, 230 และ 500 กิโลโวลต โดยในป พ.ศ. 2564-2568
จะมีแผนการเบิกจายเงินทั้งส้ิน 136,405 ลานบาท และป พ.ศ. 2569-2573
จะมีแผนเบิกจายเงินทั้งส้ิน 106,162 ลานบาท ขณะที่การพัฒนา Grid 
Modernization จะมีการลงทุนที่ประมาณ 11,700 ลานบาท

มุ่งคว้าโอกาสในตลาดพลังงานสีเขียว
การปรับพอรตสัดสวนพลังงานหมุนเวียน ทําให กฟผ. สามารถกาวเขาไป

เปนผูบรหิารจดัการตลาดซือ้ขายพลงังานหมุนเวียน (Green Energy Trading)
โดยเปนผู นํารองโครงการในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ
เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) รวมทั้งเปนผูดําเนินการซื้อขาย
สิทธิการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Certicate: 
REC) ของประเทศไทย เพ่ือรองรับความตองการของบริษัทขามชาติ
ที่เขามาลงทุนในประเทศไทยซึ่งตองการใชไฟฟาที่ผลิตจากพลังงานสีเขียว 
(กลุมบริษัท RE100) อีกท้ังยังเปนการสงเสริมใหประชาชนเขาถึงพลังงาน
สะอาด ซึ่งทั้งหมดนี้นับวาเปนโอกาสทางธุรกิจของ กฟผ. ทั้งส้ิน
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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).

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.
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เพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียน 
เน้นโซลาร์เซลล์ลอยนํ้าแบบไฮบริด

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ในฐานะผูรักษาความมั่นคง
ทางพลังงานไฟฟาของประเทศ จึงไดกําหนดทิศทางการดําเนินงานใหสอดรับ
กับภาพรวมของประเทศไทย ดร.จิราพร ศิริคํา รองผูวาการยุทธศาสตร 
ไดกลาวในเรื่องนี้วา กฟผ. ไดกําหนดวางแผนเพิ่มสัดสวนพลังงานหมุนเวียน 
(Renewable Energy: RE) ใหมากกวา 2 เทาจากแผนพฒันากําลงัผลิตไฟฟา
ของประเทศไทยเดิม (PDP2018 Revision1) หรือเพิ่มขึ้นกวา 60 เปอรเซ็นต 
ซึง่มุงเนนการพฒันาโครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยทุนลอยนํา้ (Hydro-
Floating Solar Hybrid) ตามเขื่อนที่ กฟผ. มีอยูเดิม จํานวน 16 โครงการ 
รวม 2,725 เมกะวัตต ใหสามารถจายไฟฟาเขาระบบไดภายใน 5-10 ป 
รวมทั้งเพิ่มโครงการที่มีศักยภาพอีกจํานวน 2,500 เมกะวัตต ในระหวาง
ป 2567-2573 ซึ่งจะชวยเพ่ิมสัดสวนกําลังผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน
ของ กฟผ. จากปจจุบัน 3,072 เมกะวัตต เปนประมาณ 8,300 เมกะวัตต

อยางไรก็ตาม Hydro-Floating Solar Hybrid อยางเดียวนั้น ไมอาจ
สรางเสถียรภาพของพลังงานหมุนเวียนได จึงไดนํา Battery เขามาเสริมสราง
ความมั่นคงทางพลังงานไฟฟา เพ่ือใหเกิดการบูรณาการพลังงานหมุนเวียน
ในรปูแบบ Solar+Hydro+Battery (SHB) พรอมนาํเทคโนโลยกีกัเก็บพลังงาน
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 เพ่ือรักษาความมั่นคงระบบ
ในชวงของการเปล่ียนผานนี้ตอไปได
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อัดเงินลงทุน พัฒนาระบบไฟฟ้า
เสริมความมั่นคงให้ RE

การเพิ่มสัดสวนของพลังงานหมุนเวียน ทําใหตองคํานึงถึงความมั่นคง
ของระบบไฟฟาโดยรวมของประเทศ รวมถึงตนทุนราคาไฟฟาที่ตองควบคุม
ใหอยูในความเหมาะสม เพ่ือใหประเทศยังคงความสามารถในการแขงขันได 
กฟผ. จึงมีแผนพัฒนาโรงไฟฟาหลัก ซึ่งเปนโรงไฟฟาฟอสซิลควบคูกันไป 
ซึ่งประกอบไปดวยการพัฒนาโครงการโรงไฟฟาแมเมาะทดแทน เครื่องที่ 8-9
โรงไฟฟานํ้าพองทดแทน และโรงไฟฟาสุราษฎรธานี (โรงไฟฟาพุนพิน) 
โดยใชเงินลงทุนกวา 98,000 ลานบาท นอกจากน้ันแลวยังมีแผนพัฒนา
โครงขายระบบสงไฟฟา และ Grid Modernization เพื่อใหสามารถรองรับ
พลังงานหมุนเวียนที่เพ่ิมมากขึ้นในอนาคต โดย กฟผ. จะดําเนินการกอสราง
และขยายระบบสงไฟฟาใหครอบคลุมท้ังประเทศ จํานวน 17 โครงการ 
ทั้งระดับแรงดัน 115, 230 และ 500 กิโลโวลต โดยในป พ.ศ. 2564-2568
จะมีแผนการเบิกจายเงินท้ังส้ิน 136,405 ลานบาท และป พ.ศ. 2569-2573
จะมีแผนเบิกจายเงินทั้งส้ิน 106,162 ลานบาท ขณะที่การพัฒนา Grid 
Modernization จะมีการลงทุนที่ประมาณ 11,700 ลานบาท

มุ่งคว้าโอกาสในตลาดพลังงานสีเขียว
การปรับพอรตสัดสวนพลังงานหมุนเวียน ทําให กฟผ. สามารถกาวเขาไป

เปนผูบริหารจดัการตลาดซือ้ขายพลงังานหมนุเวยีน (Green Energy Trading)
โดยเปนผู นํารองโครงการในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ
เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) รวมทั้งเปนผูดําเนินการซื้อขาย
สิทธิการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวยีน (Renewable Energy Certicate: 
REC) ของประเทศไทย เพ่ือรองรับความตองการของบริษัทขามชาติ
ที่เขามาลงทุนในประเทศไทยซึ่งตองการใชไฟฟาที่ผลิตจากพลังงานสีเขียว 
(กลุมบริษัท RE100) อีกทั้งยังเปนการสงเสริมใหประชาชนเขาถึงพลังงาน
สะอาด ซึ่งทั้งหมดนี้นับวาเปนโอกาสทางธุรกิจของ กฟผ. ทั้งส้ิน
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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).

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.

OCTOBER - DECEMBER 2021 23

เพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียน 
เน้นโซลาร์เซลล์ลอยน้ําแบบไฮบริด

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ในฐานะผูรักษาความมั่นคง
ทางพลังงานไฟฟาของประเทศ จึงไดกําหนดทิศทางการดําเนินงานใหสอดรับ
กับภาพรวมของประเทศไทย ดร.จิราพร ศิริคํา รองผูวาการยุทธศาสตร 
ไดกลาวในเรื่องนี้วา กฟผ. ไดกําหนดวางแผนเพิ่มสัดสวนพลังงานหมุนเวียน 
(Renewable Energy: RE) ใหมากกวา 2 เทาจากแผนพฒันากําลงัผลิตไฟฟา
ของประเทศไทยเดิม (PDP2018 Revision1) หรือเพิ่มขึ้นกวา 60 เปอรเซ็นต 
ซึง่มุงเนนการพฒันาโครงการโรงไฟฟาพลงังานแสงอาทิตยทุนลอยนํา้ (Hydro-
Floating Solar Hybrid) ตามเขื่อนที่ กฟผ. มีอยูเดิม จํานวน 16 โครงการ 
รวม 2,725 เมกะวัตต ใหสามารถจายไฟฟาเขาระบบไดภายใน 5-10 ป 
รวมทั้งเพิ่มโครงการที่มีศักยภาพอีกจํานวน 2,500 เมกะวัตต ในระหวาง
ป 2567-2573 ซึ่งจะชวยเพ่ิมสัดสวนกําลังผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน
ของ กฟผ. จากปจจุบัน 3,072 เมกะวัตต เปนประมาณ 8,300 เมกะวัตต

อยางไรก็ตาม Hydro-Floating Solar Hybrid อยางเดียวนั้น ไมอาจ
สรางเสถียรภาพของพลังงานหมุนเวยีนได จึงไดนํา Battery เขามาเสริมสราง
ความมั่นคงทางพลังงานไฟฟา เพ่ือใหเกิดการบูรณาการพลังงานหมุนเวียน
ในรปูแบบ Solar+Hydro+Battery (SHB) พรอมนาํเทคโนโลยกีกัเก็บพลังงาน
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 เพ่ือรักษาความมั่นคงระบบ
ในชวงของการเปลี่ยนผานนี้ตอไปได

ENERGY UPDATE



OCTOBER - DECEMBER 2021 25

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. 

ในขณะเดียวกัน เพ่ือไปสูเปาหมายลดการปลอยคารบอนไดออกไซด
สุทธิใหเปนศูนย อีกเรื่องหน่ึงท่ีภาครัฐใหการสงเสริม คืออุตสาหกรรม
ยานยนตไฟฟา (Electric Vehical: EV) กฟผ. จึงเขาไปเปนสวนหน่ึง
ในการขับเคลื่อน EV Ecosystem โดยเปดตัวธุรกิจใหมดานยานยนต
ไฟฟา หรือ EGAT EV Business Solutions เมื่อเดือนมีนาคมที่ผานมา 
ซึ่งไดรวมมือกับคายรถยนตชั้นนําจากยุโรปและเอเชียในการขับเคล่ือน
อุตสาหกรรมนี้ พรอมจัดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟา 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
เปดตวัแอปพลิเคชนั EleXA  เครือ่งอดัประจไุฟฟา และระบบบรหิารจดัการ
สถานีอัดประจุไฟฟา (BackEN)

นอกจากนี้ จากศักยภาพในการเปนทั้งผู ใชโซลารเซลลและผู ใช
แบตเตอรีร่ายใหญ จงึมแีผนตัง้โรงงานผลิตแผงโซลารเซลลและทุนลอยนํา้
เพื่อลดการนําเขาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหหมุนเวียนภายในประเทศ 
รวมถงึมแีนวคดิในการนาํแบตเตอรีร่ถยนตทีใ่ชแลวประมาณ 70 เปอรเซ็นต 
มาใชเสริมตามสถานไีฟฟา สวนแบตเตอรีจ่าก Solar Rooftop ทีม่แีนวโนม
ความตองการเพิ่มสงูขึ้นเรื่อย ๆ  กฟผ. ไดรวมมือกับมหาวิทยาลัยขอนแกน
(มข.) นําแบตเตอรี่ที่พัฒนาและผลิตโดย มข. มาพัฒนาใหเปนระบบ
กักเก็บพลังงาน ที่เรียกวา Engywall เพื่อสรางโอกาสในอีกทางหนึ่ง 
โดยยังไดรวมมือกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมศึกษาการตั้งโรงงานกําจัด
แบตเตอรี่และแผงโซลารเซลล เพ่ือรองรับซากเหลือทิ้งท่ีมีจํานวนมาก
ในอนาคตอีกดวย นอกจากนี้ กฟผ. ยังพิจารณาที่จะพัฒนาธุรกิจ
ดาน Repurpose Batteries ที่ใชแลวจาก EV (Second-life Batteries)
มาใชในกิจการ BESS ของ กฟผ. ตอไป

การที่ภาครัฐมีนโยบายลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดสุทธิ
เปนศูนย ถือเปนโอกาสของ กฟผ. ในการใชความรู ความเชี่ยวชาญ
ดานการดูแลความมั่นคงของระบบไฟฟา ไปตอยอดสู การเปนผู นํา
ทางดานการบริหารจัดการพลังงานหมุนเวียน รวมทั้งการหาโอกาสใหม
จากธุรกิจดานพลังงานในอนาคต เพ่ือเพิ่มสัดสวนรายได Non-ROIC
จงึไดจดัตัง้บริษทั InnoPower จาํกดั ซึง่เปนบรษิทันวตักรรมและธรุกจิใหม 

รวมกับบริษัทในกลุม กฟผ. เพ่ือลงทุนในธุรกิจพลังงานในอนาคต 
(Future Energy) อีกทั้งยังไดรวมลงทุนกับภาครัฐในบริษัท InnoSpace
ซึ่งเปนเวทีที่ใหกลุม Startup ไดนําเสนอโครงการธุรกิจ และหากโครงการ
เหลานั้นนาสนใจ กฟผ. ก็สามารถเลือกเพื่อนํามาตอยอดในบริษัท
InnoPower ตอไปได

กฟผ. พรอมเดินหนาภารกิจขององคการใหสอดคลองกับนโยบาย
ภาครัฐและเทรนดโลก ดวยการเพิ่มสัดสวนการผลิตไฟฟาจากพลังงาน
หมุนเวียน ควบคูไปกับการเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟา เพ่ือให
ประเทศไทยบรรลุเปาหมายการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดสุทธิ
ในประเทศใหเปนศูนย ในขณะเดียวกันก็เพื่อสนับสนุนใหประเทศไทย
มีไฟฟาใชอยางมั่นคงและมีเสถียรภาพ ทั้งยังผลักดันใหคนไทยไดใช
พลังงานไฟฟาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมมากขึ้น 
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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. 

ในขณะเดียวกัน เพ่ือไปสูเปาหมายลดการปลอยคารบอนไดออกไซด
สุทธิใหเปนศูนย อีกเรื่องหน่ึงที่ภาครัฐใหการสงเสริม คืออุตสาหกรรม
ยานยนตไฟฟา (Electric Vehical: EV) กฟผ. จึงเขาไปเปนสวนหน่ึง
ในการขับเคล่ือน EV Ecosystem โดยเปดตัวธุรกิจใหมดานยานยนต
ไฟฟา หรือ EGAT EV Business Solutions เมื่อเดือนมีนาคมท่ีผานมา 
ซึ่งไดรวมมือกับคายรถยนตชั้นนําจากยุโรปและเอเชียในการขับเคล่ือน
อุตสาหกรรมนี้ พรอมจัดต้ังสถานีอัดประจุไฟฟา 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
เปดตวัแอปพลิเคชนั EleXA  เครือ่งอดัประจไุฟฟา และระบบบรหิารจดัการ
สถานีอัดประจุไฟฟา (BackEN)

นอกจากนี้ จากศักยภาพในการเปนทั้งผู ใชโซลารเซลลและผู ใช
แบตเตอร่ีรายใหญ จงึมีแผนตัง้โรงงานผลิตแผงโซลารเซลลและทุนลอยนํา้
เพื่อลดการนําเขาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหหมุนเวียนภายในประเทศ 
รวมถงึมแีนวคดิในการนาํแบตเตอรีร่ถยนตทีใ่ชแลวประมาณ 70 เปอรเซ็นต 
มาใชเสริมตามสถานไีฟฟา สวนแบตเตอรีจ่าก Solar Rooftop ทีม่แีนวโนม
ความตองการเพิ่มสงูขึ้นเรื่อย ๆ  กฟผ. ไดรวมมือกับมหาวิทยาลัยขอนแกน
(มข.) นําแบตเตอรี่ที่พัฒนาและผลิตโดย มข. มาพัฒนาใหเปนระบบ
กักเก็บพลังงาน ที่เรียกวา Engywall เพื่อสรางโอกาสในอีกทางหนึ่ง 
โดยยังไดรวมมือกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมศึกษาการตั้งโรงงานกําจัด
แบตเตอรี่และแผงโซลารเซลล เพ่ือรองรับซากเหลือทิ้งท่ีมีจํานวนมาก
ในอนาคตอีกดวย นอกจากนี้ กฟผ. ยังพิจารณาที่จะพัฒนาธุรกิจ
ดาน Repurpose Batteries ที่ใชแลวจาก EV (Second-life Batteries)
มาใชในกิจการ BESS ของ กฟผ. ตอไป

การที่ภาครัฐมีนโยบายลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดสุทธิ
เปนศูนย ถือเปนโอกาสของ กฟผ. ในการใชความรู ความเชี่ยวชาญ
ดานการดูแลความมั่นคงของระบบไฟฟา ไปตอยอดสู การเปนผู นํา
ทางดานการบริหารจัดการพลังงานหมุนเวียน รวมทั้งการหาโอกาสใหม
จากธุรกิจดานพลังงานในอนาคต เพ่ือเพิ่มสัดสวนรายได Non-ROIC
จงึไดจดัตัง้บรษิทั InnoPower จาํกดั ซึง่เปนบรษิทันวตักรรมและธรุกจิใหม 

รวมกับบริษัทในกลุม กฟผ. เพ่ือลงทุนในธุรกิจพลังงานในอนาคต 
(Future Energy) อีกทั้งยังไดรวมลงทุนกับภาครัฐในบริษัท InnoSpace
ซึ่งเปนเวทีที่ใหกลุม Startup ไดนําเสนอโครงการธุรกิจ และหากโครงการ
เหลานั้นนาสนใจ กฟผ. ก็สามารถเลือกเพื่อนํามาตอยอดในบริษัท
InnoPower ตอไปได

กฟผ. พรอมเดินหนาภารกิจขององคการใหสอดคลองกับนโยบาย
ภาครัฐและเทรนดโลก ดวยการเพิ่มสัดสวนการผลิตไฟฟาจากพลังงาน
หมุนเวียน ควบคูไปกับการเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟา เพ่ือให
ประเทศไทยบรรลุเปาหมายการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดสุทธิ
ในประเทศใหเปนศูนย ในขณะเดียวกันก็เพื่อสนับสนุนใหประเทศไทย
มีไฟฟาใชอยางมั่นคงและมีเสถียรภาพ ทั้งยังผลักดันใหคนไทยไดใช
พลังงานไฟฟาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมมากขึ้น 
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ตัง้แต่วสัดกุ่อสร้างทีใ่ห้พลังงานความร้อนหรือเยน็ ซึง่จําเป็นต้องใช้ภายในบ้าน ไปจนถึง
หลังคาที่อยู่เหนือศีรษะ ล้วนแล้วแต่เป็นตัวการสําคัญที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ แล้วเราจะแก้ไขปัญหานั้นภายในกลางศตวรรษนี้ได้หรือไม่?

ปลอดคาร์บอน

ที่อยู อาศัยในโลกกอปญหาปลอยมลพิษ 
คดิเปน 17-21 เปอรเซ็นต ของสัดสวนการปลอย
คารบอนในดานพลงังานของโลก ตวัเลขดังกลาว
ครอบคลุมตั้งแตไฟฟาที่เราใชกับโทรทัศน และ
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสอื่น ๆ ตลอดจนเชื้อเพลิง
ที่ใชตมนํ้าและประกอบอาหาร 

ในภูมิอากาศหนาวเย็น คาใชจ ายดาน
พลังงานสวนใหญของบานจะถูกใชไปกับการ
ทําความรอน

การผลิตคอนกรีต โลหะ และวัสดุกอสราง
อื่น ๆ รวมทั้งกระบวนการกอสราง ก็มีสวนเพ่ิม
การปลอยคารบอนดวยเชนกัน 

เห็นไดชัดวาที่อยู อาศัยมีบทบาทสําคัญ
อยางมากตอการบรรลเุปาหมายของโลกท่ีจะลด
การปลอยคารบอนสุทธิเปนศูนย (Net Zero) 
ภายในป ค.ศ. 2050

เป าหมายนี้มีความสําคัญและจําเป น
อยางมากที่จะตองรักษาภาวะโลกรอนไมให
อุณหภูมิเพ่ิมสูงข้ึนเกินกวา 1.5 องศาเซลเซียส 
ตามที่ประเทศตาง ๆ ไดใหคํามั่นตามเปาหมาย

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?

HOW YOUR 
HOUSE WILL GO 
CARBON 
FREE

ทําอย่างไรให้บ้านของคุณ

ในขอตกลงปารีสขององคการสหประชาชาติ
วาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ขาวดกีค็อืเรามคีวามรูและเครือ่งมอืทีจ่าํเปน
ในการลดการปลอยคารบอนจากที่อยู อาศัย
อยูแลว ซึ่งหมายความวา ภายในป ค.ศ. 2045 
เมื่อใกลถึงกําหนดตามเปาหมายการปลอย
คารบอนภายในชวงกลางศตวรรษ วิธีสรางบาน 
การทําความรอน และการใชพลังงานในบาน 
จะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอยางมาก

นวัตกรรมเหลานี้ไมเพียงทําใหคาใชจาย
ในบานของเราถูกลง แตยังชวยใหเราอยูอาศัย
อยางสะดวกสบายยิ่งขึ้น

มาเรีย สมิธ ผูอํานวยการฝายความยั่งยืน
และกายภาพของบริษัทที่ปรึกษาดานวิศวกรรม 
บิวโร แฮปโปลด (Buro Happold) และ
บรรณาธิการรายงานเร่ืองการลดคารบอน
ในภาคการกอสราง จากสถาบันสถาปนิกแหง
องักฤษ (Royal Institute of British Architects: 
RIBA) กลาววา เรามีเงินจํานวนมหาศาล
ที่สามารถใชไดตามตองการเพื่อจัดการกับ

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.

ที่มา / SOURCE  https://www.bbc.com/future/article/20211105-how-your-house-will-go-carbon-free

ผลกระทบจากการกอสรางที่อยูอาศัยที่สงผล
ตอสิ่งแวดลอม โดยเราไมควรคิดวาตองรอใหมี
เทคโนโลยีที่ลํ้าหนากอน ถึงจะลงมือทํา สิ่งแรก
ที่ควรทําคือ การลดปริมาณการใชพลังงาน
ในบาน โดยมหีลักการออกแบบงาย ๆ  เพ่ือใหบรรลุ
เปาหมาย นั่นก็คือการสรางฉนวนคุณภาพสูง
ใหแกบาน เพ่ือปองกันความรอนจากแหลง
ความรอนแฝง เชน ดวงอาทิตย ความรอนจาก
รางกาย หรือแมแตจากสัตวเลี้ยง 

นอกจากนี้ การกําหนดทิศทางของบานและ
ตําแหนงของหนาตาง จะชวยทําใหสามารถใช
ประโยชนจากแสงอาทิตยไดอยางเต็มที่ รวมถึง
บานประตูหนาตาง บานเกล็ด หรือแมแตตนไม 
ก็สามารถชวยใหบานเย็นสบายไดในฤดูรอน 
สําหรับบานในภูมิอากาศหนาวเย็น จะตองเพิ่ม
การทําความรอนอีกเพียงเล็กนอยในฤดูหนาว 
เ น่ืองจากบ านประหยัดพลังงานจะต องมี
สภาพอากาศภายในที่คอนขางปด จึงจะเก็บ
ความรอนได องคประกอบสุดทายคือ มีระบบ
ระบายอากาศเพื่อหมุนเวียนอากาศบริสุทธิ์
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ตัง้แต่วสัดุก่อสร้างทีใ่ห้พลังงานความร้อนหรือเยน็ ซึง่จําเป็นต้องใช้ภายในบ้าน ไปจนถึง
หลังคาที่อยู่เหนือศีรษะ ล้วนแล้วแต่เป็นตัวการสําคัญที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ แล้วเราจะแก้ไขปัญหานั้นภายในกลางศตวรรษนี้ได้หรือไม่?

ปลอดคาร์บอน

ที่อยู อาศัยในโลกกอปญหาปลอยมลพิษ 
คดิเปน 17-21 เปอรเซ็นต ของสัดสวนการปลอย
คารบอนในดานพลงังานของโลก ตวัเลขดังกลาว
ครอบคลุมตั้งแตไฟฟาที่เราใชกับโทรทัศน และ
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสอื่น ๆ ตลอดจนเชื้อเพลิง
ที่ใชตมนํ้าและประกอบอาหาร 

ในภูมิอากาศหนาวเย็น คาใชจ ายดาน
พลังงานสวนใหญของบานจะถูกใชไปกับการ
ทําความรอน

การผลิตคอนกรีต โลหะ และวัสดุกอสราง
อื่น ๆ รวมทั้งกระบวนการกอสราง ก็มีสวนเพ่ิม
การปลอยคารบอนดวยเชนกัน 

เห็นไดชัดวาที่อยู อาศัยมีบทบาทสําคัญ
อยางมากตอการบรรลเุปาหมายของโลกท่ีจะลด
การปลอยคารบอนสุทธิเปนศูนย (Net Zero) 
ภายในป ค.ศ. 2050

เป าหมายนี้มีความสําคัญและจําเป น
อยางมากที่จะตองรักษาภาวะโลกรอนไมให
อุณหภูมิเพ่ิมสูงข้ึนเกินกวา 1.5 องศาเซลเซียส 
ตามที่ประเทศตาง ๆ ไดใหคํามั่นตามเปาหมาย

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?

HOW YOUR 
HOUSE WILL GO 
CARBON 
FREE

ทําอย่างไรให้บ้านของคุณ

ในขอตกลงปารีสขององคการสหประชาชาติ
วาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ขาวดกีค็อืเรามคีวามรูและเครือ่งมอืทีจ่าํเปน
ในการลดการปลอยคารบอนจากที่อยู อาศัย
อยูแลว ซึ่งหมายความวา ภายในป ค.ศ. 2045 
เมื่อใกลถึงกําหนดตามเปาหมายการปลอย
คารบอนภายในชวงกลางศตวรรษ วิธีสรางบาน 
การทําความรอน และการใชพลังงานในบาน 
จะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอยางมาก

นวัตกรรมเหลานี้ไมเพียงทําใหคาใชจาย
ในบานของเราถูกลง แตยังชวยใหเราอยูอาศัย
อยางสะดวกสบายยิ่งขึ้น

มาเรีย สมิธ ผูอํานวยการฝายความยั่งยืน
และกายภาพของบริษัทที่ปรึกษาดานวิศวกรรม 
บิวโร แฮปโปลด (Buro Happold) และ
บรรณาธิการรายงานเร่ืองการลดคารบอน
ในภาคการกอสราง จากสถาบันสถาปนิกแหง
องักฤษ (Royal Institute of British Architects: 
RIBA) กลาววา เรามีเงินจํานวนมหาศาล
ที่สามารถใชไดตามตองการเพื่อจัดการกับ

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.

ที่มา / SOURCE  https://www.bbc.com/future/article/20211105-how-your-house-will-go-carbon-free

ผลกระทบจากการกอสรางที่อยูอาศัยที่สงผล
ตอสิ่งแวดลอม โดยเราไมควรคิดวาตองรอใหมี
เทคโนโลยีที่ลํ้าหนากอน ถึงจะลงมือทํา สิ่งแรก
ที่ควรทําคือ การลดปริมาณการใชพลังงาน
ในบาน โดยมหีลักการออกแบบงาย ๆ  เพ่ือใหบรรลุ
เปาหมาย นั่นก็คือการสรางฉนวนคุณภาพสูง
ใหแกบาน เพ่ือปองกันความรอนจากแหลง
ความรอนแฝง เชน ดวงอาทิตย ความรอนจาก
รางกาย หรือแมแตจากสัตวเลี้ยง 

นอกจากนี้ การกําหนดทิศทางของบานและ
ตําแหนงของหนาตาง จะชวยทําใหสามารถใช
ประโยชนจากแสงอาทิตยไดอยางเต็มที่ รวมถึง
บานประตูหนาตาง บานเกล็ด หรือแมแตตนไม 
ก็สามารถชวยใหบานเย็นสบายไดในฤดูรอน 
สําหรับบานในภูมิอากาศหนาวเย็น จะตองเพิ่ม
การทําความรอนอีกเพียงเล็กนอยในฤดูหนาว 
เ น่ืองจากบ านประหยัดพลังงานจะต องมี
สภาพอากาศภายในที่คอนขางปด จึงจะเก็บ
ความรอนได องคประกอบสุดทายคือ มีระบบ
ระบายอากาศเพื่อหมุนเวียนอากาศบริสุทธิ์
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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 energy-
efcient house needs to be relatively airtight in order to retain its heat, the nal element is 
a ventilation system to circulate fresh air.

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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สถาบนัพาสซฟีเฮาส (Passivhaus Institute) 
ในประเทศเยอรมนี เปนผู นําในการพัฒนา
มาตรฐานอาคารลักษณะน้ี ซึ่งลดพ้ืนที่สําหรับ
การทําความรอนไดประมาณ 75 เปอรเซ็นต 
เม่ือเทียบกับโครงสรางบานใหมทั่วไป และ
สามารถลดคาเชือ้เพลงิไดมากถงึ 90 เปอรเซ็นต
แมวาแนวคิดบานประหยัดพลังงานน้ีจะเกิดข้ึน
ครั้งแรกตั้งแตในชวงทศวรรษ ค.ศ. 1970 
แตนกัวิจยัชาวเยอรมนักเ็พ่ิงจะสามารถสรางบาน
ที่อาจเรียกไดวาเปนบานแบบพาสซีฟหลังแรก
ในเมืองดารมสตดัท เมือ่ตนทศวรรษ ค.ศ. 1990 
และบานตนแบบน้ีก็ไมคอยไดถูกนําไปใชใน
อุตสาหกรรมกอสรางเทาใดนัก

อยางไรก็ตาม ในป ค.ศ. 2021 เริ่มมีการ
เปล่ียนแปลง โดยวิธีการสรางบานลักษณะนี้
ไดแพรหลายมากขึ้น 

ในป ค.ศ. 2015 เมืองบรัสเซลส ประเทศ
เบลเยียม ไดผานกฎหมายทีก่าํหนดใหอาคารใหม 
(ทั้งที่อยูอาศัย และอาคารพาณิชย) รวมถึงบาน
ทีป่รบัปรุงใหม จะตองเปนไปตามมาตรฐานบาน
แบบพาสซีฟอยางเครงครัด 

และในป ค.ศ. 2019 บานแบบพาสซีฟ
แถวหนึ่งในเมืองนอริช สหราชอาณาจักร ไดรับ
รางวัลสเตอรลิงจาก RIBA

การเปล่ียนไปใชวสัดุกอสรางทีม่คีารบอนตํา่
ก็จําเปนเชนกัน

ปจจุบันนี้ ประมาณ 10 เปอรเซ็นต ของการ
ปลอยคารบอนที่เกี่ยวของกับพลังงานทั่วโลก 
มาจากวัสดุกอสราง และการบํารุงรักษาอาคาร 
รวมถึงที่อยูอาศัย

“ปนูซเีมนต เหล็ก และเหลก็กลา ใชพลงังาน
มหาศาล ทัง้ในการผลติและการขนสง” แอนเจล ซู 
(Angel Hsu) ศาสตราจารยดานนโยบายสาธารณะ 
และสิง่แวดลอมของมหาวทิยาลยันอรธ คาโรไลนา-
แชปเปลฮิล (University of North Carolina-
Chapel Hill) กลาว วัสดุกอสรางมีความสําคัญ
อยางย่ิงในการชวยใหภาคที่อยูอาศัยบรรลุเปา
การปลอยคารบอนสุทธิเปนศูนย 

นอกจากนี้ ปจจุบันยังมีทางเลือกอื่นที่ยั่งยืน
กวาการใชคอนกรีตและอิฐซึ่งปลอยคารบอนสูง 
เชน การใชไม ซึง่กเ็ปนวสัดุกอสรางทีใ่ชกนัมานาน
หลายพนัป มงีานวิจยัหนึง่ประเมินวา จะสามารถ

หลีกเลี่ยงการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดได 
20-80 ลานตนัทัว่โลก หากเปล่ียนการใชพืน้คอนกรตี
เปนโครงสรางไมและเหล็กกลาผสม ภายในป 
ค.ศ. 2050 ซึ่งปริมาณนี้ยังไมรวมถึงปริมาณ
คารบอนที่ไมจะสามารถกักเก็บไวไดอีกดวย

วสัดุทีใ่ชแตกตางกันไปข้ึนอยูกบัสถานท่ีและ
สภาพอากาศ ทัง้กัญชง ไมกอก ไมไผ และมดัฟาง 
ก็เปนอีกตัวเลือกของวัสดุคารบอนตํ่า 

“ตนไมที่ เติบโตเปรียบเหมือนของขวัญ 
เพราะชวยกักเก็บคารบอน และหากเราสามารถ
กักเก็บคารบอนไวในอาคารได ก็ถือเปนเรื่อง
นาอัศจรรย” สมิธกลาว

อยางไรก็ตาม นักวิจัยหลายคนกลาววา 
หากคํานึงถงึเรือ่งคารบอน วสัดุทีด่ทีีส่ดุกม็กัเปน
วัสดุที่มีอยูแลว 

โดยการนาํวสัดุของอาคารเดมิกลบัมาใชใหม
ใหมากที่สุด เพื่อหลีกเลี่ยงการปลอยคารบอน
จากการผลิตวัสดุใหม แทนที่จะเพียงรื้อถอน
อาคารเกา หากเราสามารถแยกสวนโครงสราง
อยางระมัดระวัง ก็จะสามารถเก็บอิฐไว และ
นําไปใชใหมได เปนตน เชนเดียวกับคานเหล็กที่
ไมใชงานแลว กค็วรนาํมาหลอมและนาํมาใชใหม 

“เราตองใชสิ่งท่ีมีอยู แลวใหคุ มคาที่สุด” 
สมิธกลาว “นั่นเปนหัวใจสําคัญของการสราง
ส่ิงแวดลอมที่ยั่งยนืยิ่งขึ้น”

นอกจากการยกระดับมาตรฐานสําหรับ
อาคารใหมแลว การปรบัปรุงบานเกาใหประหยดั
พลังงานก็สําคัญเชนกัน

ประมาณครึง่หนึง่ของพ้ืนทีอ่าคารทีม่อียูทัว่โลก
ในป  ค.ศ. 2021 จะยงัคงใชงานไปจนถงึป  ค.ศ. 2050 
และจะยังคงใชงานสูงถึง 80 เปอรเซ็นต ในบาง
ประเทศ เชน สหราชอาณาจกัร แลวเราจะเปล่ียน
บานทีม่อียูใหเปนบานปลอดคารบอนไดอยางไร? 

มาตรการตาง ๆ  เชน การปองกนัลม การเพิม่
หรือการปรับปรุงฉนวน และการติดตั้งหนาตาง
กระจกสองหรือสามชัน้ สามารถลดความตองการ
ใชพลังงานของบานไดอยางมาก โดยสามารถ
ดดัแปลงบานทีม่อียูแลวใหเปนไปตามมาตรฐาน
ที่เรียกวา เอนเนอรฟต (Enerphit)

พอล เทสทา (Paul Testa) สถาปนิกทีอ่าศยัอยู
ในเชฟฟลด พรอมกับภรรยาและลูกสาวสองคน 
ไดปรับปรุงบานแฝดของเขาที่สรางในป ค.ศ. 
1970 ใหอยูในมาตรฐานเอนเนอรฟต ซึง่ถอืวาเปน
งานทีส่าํคญัทัง้ในแงของเวลาและเงนิ แตผลลพัธ
ที่ไดกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางสิ้นเชิง

กอนการปรบัปรุงซอมแซม บานของเขามกัจะ
หนาวเยน็และมลีมโกรกอยูตลอด “ทาํใหเราตอง
ใชผามานกํามะหยี่หนา ๆ ” เทสทา กลาว 

“หากเปดมานในตอนเชา ลมหนาวกจ็ะพดัเขามา”
ตั้งแตปรับปรุงบานเสร็จ อุณหภูมิชั้นลางจะ

อยูที่ประมาณ 21 องศา และชั้นบน 19 องศา 
โดยทําความรอนเพิ่มขึ้นเพียงเล็กนอยเทานั้น 
เขากลาววา 

“คุณสามารถนั่งขางหนาตางไดโดยไมรูสึก
หนาว เพราะเปนกระจกสามชั้น” โดยเขาเปรียบ
เทียบการปดประตูหนาบานเหมือนกับน่ังในรถ
ราคาแพง “ราวกับคุณปดกั้นจากโลกภายนอก”
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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 energy-
efcient house needs to be relatively airtight in order to retain its heat, the nal element is 
a ventilation system to circulate fresh air.

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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สถาบนัพาสซฟีเฮาส (Passivhaus Institute) 
ในประเทศเยอรมนี เปนผู นําในการพัฒนา
มาตรฐานอาคารลักษณะนี้ ซึ่งลดพ้ืนที่สําหรับ
การทําความรอนไดประมาณ 75 เปอรเซ็นต 
เมื่อเทียบกับโครงสรางบานใหมทั่วไป และ
สามารถลดคาเชือ้เพลงิไดมากถงึ 90 เปอรเซ็นต
แมวาแนวคิดบานประหยัดพลังงานน้ีจะเกิดข้ึน
ครั้งแรกตั้งแตในชวงทศวรรษ ค.ศ. 1970 
แตนกัวจิยัชาวเยอรมันกเ็พ่ิงจะสามารถสรางบาน
ที่อาจเรียกไดวาเปนบานแบบพาสซีฟหลังแรก
ในเมอืงดารมสตดัท เมือ่ตนทศวรรษ ค.ศ. 1990 
และบานตนแบบน้ีก็ไมคอยไดถูกนําไปใชใน
อุตสาหกรรมกอสรางเทาใดนัก

อยางไรก็ตาม ในป ค.ศ. 2021 เริ่มมีการ
เปล่ียนแปลง โดยวิธีการสรางบานลักษณะนี้
ไดแพรหลายมากขึ้น 

ในป ค.ศ. 2015 เมืองบรัสเซลส ประเทศ
เบลเยียม ไดผานกฎหมายทีก่าํหนดใหอาคารใหม 
(ทั้งที่อยูอาศัย และอาคารพาณิชย) รวมถึงบาน
ทีป่รับปรุงใหม จะตองเปนไปตามมาตรฐานบาน
แบบพาสซีฟอยางเครงครัด 

และในป ค.ศ. 2019 บานแบบพาสซีฟ
แถวหนึ่งในเมืองนอริช สหราชอาณาจักร ไดรับ
รางวัลสเตอรลิงจาก RIBA

การเปล่ียนไปใชวสัดุกอสรางทีม่คีารบอนตํา่
ก็จําเปนเชนกัน

ปจจุบันนี้ ประมาณ 10 เปอรเซ็นต ของการ
ปลอยคารบอนที่เกี่ยวของกับพลังงานทั่วโลก 
มาจากวัสดุกอสราง และการบํารุงรักษาอาคาร 
รวมถึงที่อยูอาศัย

“ปนูซเีมนต เหล็ก และเหลก็กลา ใชพลงังาน
มหาศาล ทัง้ในการผลติและการขนสง” แอนเจล ซู 
(Angel Hsu) ศาสตราจารยดานนโยบายสาธารณะ 
และส่ิงแวดลอมของมหาวทิยาลยันอรธ คาโรไลนา-
แชปเปลฮิล (University of North Carolina-
Chapel Hill) กลาว วัสดุกอสรางมีความสําคัญ
อยางยิ่งในการชวยใหภาคที่อยูอาศัยบรรลุเปา
การปลอยคารบอนสุทธิเปนศูนย 

นอกจากนี้ ปจจุบันยังมีทางเลือกอื่นที่ยั่งยืน
กวาการใชคอนกรีตและอิฐซึ่งปลอยคารบอนสูง 
เชน การใชไม ซึง่กเ็ปนวสัดุกอสรางทีใ่ชกนัมานาน
หลายพนัป มงีานวิจยัหนึง่ประเมินวา จะสามารถ

หลีกเล่ียงการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดได 
20-80 ลานตนัทัว่โลก หากเปล่ียนการใชพืน้คอนกรีต
เปนโครงสรางไมและเหล็กกลาผสม ภายในป 
ค.ศ. 2050 ซึ่งปริมาณนี้ยังไมรวมถึงปริมาณ
คารบอนที่ไมจะสามารถกักเก็บไวไดอีกดวย

วสัดุทีใ่ชแตกตางกนัไปข้ึนอยูกบัสถานท่ีและ
สภาพอากาศ ทัง้กัญชง ไมกอก ไมไผ และมดัฟาง 
ก็เปนอีกตัวเลือกของวัสดุคารบอนตํ่า 

“ตนไมที่ เติบโตเปรียบเหมือนของขวัญ 
เพราะชวยกักเก็บคารบอน และหากเราสามารถ
กักเก็บคารบอนไวในอาคารได ก็ถือเปนเร่ือง
นาอัศจรรย” สมิธกลาว

อยางไรก็ตาม นักวิจัยหลายคนกลาววา 
หากคาํนงึถงึเรือ่งคารบอน วสัดุทีด่ทีีส่ดุก็มกัเปน
วัสดุที่มีอยูแลว 

โดยการนาํวสัดุของอาคารเดมิกลบัมาใชใหม
ใหมากที่สุด เพื่อหลีกเล่ียงการปลอยคารบอน
จากการผลิตวัสดุใหม แทนที่จะเพียงรื้อถอน
อาคารเกา หากเราสามารถแยกสวนโครงสราง
อยางระมัดระวัง ก็จะสามารถเก็บอิฐไว และ
นําไปใชใหมได เปนตน เชนเดียวกับคานเหล็กที่
ไมใชงานแลว กค็วรนาํมาหลอมและนาํมาใชใหม 

“เราตองใชสิ่งท่ีมีอยู แลวใหคุ มคาที่สุด” 
สมิธกลาว “นั่นเปนหัวใจสําคัญของการสราง
ส่ิงแวดลอมที่ยั่งยนืยิ่งขึ้น”

นอกจากการยกระดับมาตรฐานสําหรับ
อาคารใหมแลว การปรบัปรุงบานเกาใหประหยดั
พลังงานก็สําคัญเชนกัน

ประมาณครึง่หนึง่ของพ้ืนทีอ่าคารทีม่อียูทัว่โลก
ในป  ค.ศ. 2021 จะยงัคงใชงานไปจนถงึป  ค.ศ. 2050 
และจะยังคงใชงานสูงถึง 80 เปอรเซ็นต ในบาง
ประเทศ เชน สหราชอาณาจกัร แลวเราจะเปล่ียน
บานทีม่อียูใหเปนบานปลอดคารบอนไดอยางไร? 

มาตรการตาง ๆ  เชน การปองกนัลม การเพิม่
หรือการปรับปรุงฉนวน และการติดตั้งหนาตาง
กระจกสองหรือสามชัน้ สามารถลดความตองการ
ใชพลังงานของบานไดอยางมาก โดยสามารถ
ดดัแปลงบานทีม่อียูแลวใหเปนไปตามมาตรฐาน
ที่เรียกวา เอนเนอรฟต (Enerphit)

พอล เทสทา (Paul Testa) สถาปนิกทีอ่าศยัอยู
ในเชฟฟลด พรอมกับภรรยาและลูกสาวสองคน 
ไดปรับปรุงบานแฝดของเขาที่สรางในป ค.ศ. 
1970 ใหอยูในมาตรฐานเอนเนอรฟต ซึง่ถอืวาเปน
งานทีส่าํคญัทัง้ในแงของเวลาและเงนิ แตผลลพัธ
ที่ไดกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางสิ้นเชิง

กอนการปรบัปรุงซอมแซม บานของเขามกัจะ
หนาวเยน็และมลีมโกรกอยูตลอด “ทาํใหเราตอง
ใชผามานกํามะหยี่หนา ๆ ” เทสทา กลาว 

“หากเปดมานในตอนเชา ลมหนาวกจ็ะพดัเขามา”
ตั้งแตปรับปรุงบานเสร็จ อุณหภูมิชั้นลางจะ

อยูที่ประมาณ 21 องศา และชั้นบน 19 องศา 
โดยทําความรอนเพิ่มขึ้นเพียงเล็กนอยเทานั้น 
เขากลาววา 

“คุณสามารถน่ังขางหนาตางไดโดยไมรูสึก
หนาว เพราะเปนกระจกสามชั้น” โดยเขาเปรียบ
เทียบการปดประตูหนาบานเหมือนกับน่ังในรถ
ราคาแพง “ราวกับคุณปดกั้นจากโลกภายนอก”
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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 draught-
proong, 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, 

ปั๊มความร้อนที่ทํางานด้วยไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนนับเป็นทางเลือกหนึ่งที่ยั่งยืน 
โดยจะดงึความร้อนจากอากาศ พืน้ดนิ หรอืนํา้”

“Heat pumps powered 
by renewable electricity 
are a sustainable option. 
They work by extracting heat 
from the air, ground or water.” 

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, energy-
efcient 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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แมบานหลังนี้ยังคงใชหมอตมนํ้าดวยกาซ
สําหรับเครื่องทําความรอน แตคาใชจายสําหรับ
การทาํความรอนลดลงเหลือ 300 ปอนดตอป จาก
ประมาณ 120 ปอนดตอเดอืน กอนการปรบัปรุงบาน

เมื่อสามารถประหยัดพลังงานในบานได
มากทีส่ดุแลว การเพ่ิมพลังงานหมุนเวียนถอืเปน
ขั้นตอนสุดทาย

ปมความรอนทีท่าํงานดวยไฟฟาจากพลงังาน
หมนุเวยีนนบัเปนทางเลอืกหนึง่ทีย่ัง่ยนื โดยจะดงึ
ความรอนจากอากาศ พืน้ดนิ หรอืนํา้ ซึง่ตรงกนัขาม
กบัการทาํงานของตูเยน็ และใชพลงังานนอยกวา
หมอตมนํ้าดวยกาซถึงส่ีเทา 

แผงโซลารเซลลสามารถจายกระแสไฟฟา
ที่จําเปนสําหรับการทํางานของปมความรอน 
และเครือ่งใชในครวัเรอืนอืน่  ๆ  ได ซึง่ชวยใหบรรลุ
เปาหมายการปลอยคารบอนเปนศูนย

ที่โคเปนเฮเกน ไดพัฒนาหอพักนักเรียน
แบบลอยนํ้าที่ทําจากตูคอนเทนเนอรเกา โดยดึง
ความรอนจากนํา้ทะเลโดยรอบดวยปมความรอน 

ซึ่งการใชปมความรอนกําลังเปนที่นิยมเพิ่มขึ้น
ในที่อยูอาศัยทั่วทวีปยุโรป โดยมียอดขายสูงสุด
ตอหัวในป ค.ศ. 2020 ในนอรเวยและฟนแลนด 
ตามมาดวยเอสโตเนีย เดนมารก และสวีเดน 

อยางไรก็ตาม ในบานที่ไมเก็บความรอน 
ป มความรอนจะตองทํางานหนักเพื่อสราง
ความรอนใหเพียงพอแกผูอยูอาศยัตลอดฤดหูนาว 
แตปญหานีจ้ะหมดไปเม่ือบานไดรบัการปรับปรุง
ใหมีมาตรฐานดวยฉนวนความรอน และการ
ปรับปรุงอื่น ๆ เชน ไฮโดรเจนซ่ึงเกิดจากการ
แยกนํ้าดวยไฟฟา ซึ่งเปนทางเลือกที่ใชทดแทน
กาซธรรมชาติ โดยสิ่งสําคัญที่ตองคํานึงคือ 
การผลิตไฮโดรเจนจะตองใชไฟฟาจากพลังงาน
หมุนเวียน หรือเรียกวาเปน “พลังงานไฮโดรเจน
สีเขียว” เพ่ือเขาเกณฑการปลอดคารบอน แต
ในปจจบุนั การผลิตไฮโดรเจนดวยกาซธรรมชาติ 
เปนวธิทีีถ่กูทีส่ดุและพบไดทัว่ไปท่ัวโลก ซึง่สงผล
ใหเกิดการปลอยคารบอน

อยางไรก็ตาม ที่ในเมืองไฟฟ สกอตแลนด 
ไดมีโครงการไฮโดรเจนสีเขียวที่ใชไฟฟาจาก
กงัหันลมนอกชายฝงเพ่ือผลติกาซดังกลาว สาํหรบั
ใหความรอนแกบานจํานวน 300 หลัง ภายในป 
ค.ศ. 2023 ซึง่ถือเปนตวัอยางทีแ่สดงใหเห็นวธิกีาร
นาํพลงังานหมุนเวียนมาใชใหความรอนแกบานเรือน
ในอกีหลายปขางหนา อยางไรก็ตาม การทาํใหบาน
ปลอดจากคารบอนไมแคเพียงเพื่อชวยลดการ
ปลอยคารบอนเทานั้น แตยังทําใหบานอยูสบาย 

ดวยอณุหภมูทิีส่มํา่เสมอ และอากาศบรสิทุธิ์
จากระบบระบายอากาศทีซ่บัซอน “โดยสวนตวัแลว 
เหตผุลสาํคญัอกีประการหนึง่ท่ีปรับปรุงบาน คอื
เพื่อคุณภาพอากาศที่ดีในบาน” เทสทากลาว  
“บานเราไมมีไอน้ําเกาะใหเกิดไรฝุนหรือเช้ือรา 
ใหความรูสึกวาเปนที่ที่ดีตอสุขภาพ เหมาะกับ
การเลี้ยงดูลูกสาวของผม” 
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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 draught-
proong, 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, 

ปั๊มความร้อนที่ทํางานด้วยไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนนับเป็นทางเลือกหนึ่งท่ียั่งยืน 
โดยจะดงึความร้อนจากอากาศ พืน้ดนิ หรอืนํา้”

“Heat pumps powered 
by renewable electricity 
are a sustainable option. 
They work by extracting heat 
from the air, ground or water.” 

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, energy-
efcient 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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โครงข่ายระบบส่งไฟฟ้าท่ีโยงใยอยู ่ทั่วประเทศของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย (กฟผ.) น้ัน เป็นระบบส่งไฟฟ้าขนาดแรงดันสูงต้ังแต่ 69 kV 
ไปจนถึง 500 kV รวมความยาวกว่า 37,000 วงจร-กิโลเมตร นับเป็นโครงข่าย
พลังงานขนาดใหญ่ที่สําคัญยิ่งของประเทศ เปรียบเสมือนกับเส้นเลือดใหญ่
ที่ทําหน้าที่ส่งพลังงานไฟฟ้าไปขับเคลื่อนทุกชีวิตทั่วทุกภูมิภาค ดังนั้นระบบ
ส่งไฟฟ้าจึงต้องได้รับการดูแลบํารุงรักษา และเฝ้าระวังสิ่งที่ผิดปกติที่อาจ
เกิดขึ้นได้อยู่ตลอดเวลาเพ่ือให้ระบบมีความมั่นคง  เพราะถ้าหากสายส่งชํารุด
หรือมีปัญหาแม้เพียงแค่จุดเดียว ก็อาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้าตกหรือดับ
เป็นวงกว้างได้ ภารกิจท้าทายน้ีทําให้ทีมบํารุงรักษาสายส่งไฟฟ้าแรงสูง
ของ กฟผ. ได้คิดค้นและพัฒนานวัตกรรมสุดลํ้าเข้ามาช่วย น่ันคือ  ระบบการ
เฝ้าระวังอัจฉริยะแบบประมวลผลภาพ (Image Processing Based Smart 
Surveillance System) เพ่ือดูแลเฝ้าระวังความปลอดภัยให้กับระบบส่งไฟฟ้า 

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-of-
the-art solution, dubbed the ‘Image Processing-Based Smart 
Surveillance System,’ that safeguards the entire network.

ตัวช่วยในการดูแลเฝ้าระวัง
ความปลอดภัย
ให้กับสายส่งไฟฟ้าแรงสูง

ระบบการเฝ้าระวัง
อัจฉริยะ
แบบประมวลผลภาพ 

ปกติแลวสายสงไฟฟาแรงสูงนั้นจะอยูในระดับสูงจากพื้นดิน
คอนขางมาก แตก็มีความเปนไปไดที่จะมีวัตถุรุกลํ้าเขามาสราง
ผลกระทบได ทีมบํารุงรักษาสายสงไฟฟาแรงสูงไดเลาถึงเหตุการณ
กรณีที่มีการใชรถเครนยกข้ึนไปจนใกลบริเวณสายสงไฟฟาแรงสูง 
จนทําใหเกิดการ Flashover ซึ่งหมายถึงการที่กระแสไฟฟาไหลขาม
ชองวางอากาศระหวางตัวนําหนึ่งไปยังอีกตัวนําหนึ่ง ซึ่งในกรณีนี้
กระแสไฟฟาจะไหลไปยังรถเครน และลงไปยังดิน สงผลใหสายสง
ไฟฟาแรงสูงเสนนั้นเกิดการทริป ซึ่งทําใหไมสามารถสงผานพลังงาน
ไฟฟาในขณะนั้นได และสงผลกระทบตอระบบสงไฟฟาของ กฟผ. 
โดยภาพรวม นัน่จงึเปนทีม่าของการตดิกลองทีใ่ชพลังงานแสงอาทติย
บนเสาสงไฟฟาแรงสูงเพ่ือตรวจสอบสายสง โดยแบงขอบเขต
การตดิตัง้ตามความรบัผิดชอบของหนวยงาน กฟผ. ทีด่แูลในแตละพืน้ที่  
ซึ่งกอนที่จะมีการพัฒนาระบบมาใชนั้น เจาหนาที่ตองนั่งมอนิเตอร
กลองทุกตัวซึ่งมีเปนจํานวนกวา 100 ตัว เพื่อตรวจจับส่ิงที่ผิดปกติ 
หรือสิง่ท่ีอาจจะมคีวามเสีย่งตอเสาและสายสงไฟฟาแรงสงู และเมือ่พบ
กจ็ะแจงทีมงานเพือ่ใหลงพืน้ทีไ่ปตรวจสอบหรอืแกไขความผดิปกตินัน้

ทมีบาํรงุรกัษาสายสงไฟฟาแรงสงูจงึมแีนวคดิในการนาํเทคโนโลยี
หรอืนวตักรรมมาชวยในการทาํงาน โดยพฒันารวมกบัคณะอาจารย
จากสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลาเจาคณุทหารลาดกระบงั (สจล.) 

INNOVATION  INSIGHT
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ชองวางอากาศระหวางตัวนําหนึ่งไปยังอีกตัวนําหนึ่ง ซึ่งในกรณีนี้
กระแสไฟฟาจะไหลไปยังรถเครน และลงไปยังดิน สงผลใหสายสง
ไฟฟาแรงสูงเสนนั้นเกิดการทริป ซึ่งทําใหไมสามารถสงผานพลังงาน
ไฟฟาในขณะนั้นได และสงผลกระทบตอระบบสงไฟฟาของ กฟผ. 
โดยภาพรวม นัน่จงึเปนทีม่าของการตดิกลองทีใ่ชพลังงานแสงอาทติย
บนเสาสงไฟฟาแรงสูงเพื่อตรวจสอบสายสง โดยแบงขอบเขต
การตดิตัง้ตามความรบัผิดชอบของหนวยงาน กฟผ. ทีด่แูลในแตละพืน้ที่  
ซึ่งกอนที่จะมีการพัฒนาระบบมาใชนั้น เจาหนาที่ตองนั่งมอนิเตอร
กลองทุกตัวซ่ึงมีเปนจํานวนกวา 100 ตัว เพื่อตรวจจับส่ิงที่ผิดปกติ 
หรือสิง่ท่ีอาจจะมคีวามเสีย่งตอเสาและสายสงไฟฟาแรงสงู และเมือ่พบ
กจ็ะแจงทีมงานเพือ่ใหลงพืน้ทีไ่ปตรวจสอบหรอืแกไขความผดิปกตินัน้

ทมีบาํรงุรักษาสายสงไฟฟาแรงสูงจึงมีแนวคดิในการนาํเทคโนโลยี
หรอืนวตักรรมมาชวยในการทาํงาน โดยพฒันารวมกบัคณะอาจารย
จากสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลาเจาคณุทหารลาดกระบงั (สจล.) 
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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. 

ทั้งนี้ กฟผ. เตรียมนําระบบดังกลาวไปขยายผลใชงานในพื้นที่อื่น ๆ 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝาระวังและดูแลเสาและสายสงไฟฟาแรงสูง
ทั่วประเทศ โดยมีแนวทางปรับปรุงระบบของกลองชุดเดิมที่ใชงานอยู
ใหสามารถสงภาพมายงัฐานขอมลู เพ่ือนาํมาประมวลผลรวมกบัฐานขอมลู 
และพัฒนาทั้งระบบใหสามารถตรวจวัดระยะในแนวลึกได เพื่อใหสามารถ
ระบุระดบัความเสีย่งของแตละเหตกุารณไดแมนยาํมากยิง่ขึน้ และตรวจจบั
วัตถุไดหลากหลายประเภทมากยิ่งข้ึนเพ่ือนําไปใชตรวจจับในดานอื่น ๆ 
เชน ตรวจสอบสายสง ตรวจสอบลกูถวยฉนวนไฟฟาบนเสาสงไฟฟาแรงสงู 
วามีการทํางานเปนปกติหรือไม เปนตน 

ในการนําโปรแกรมเขามาเชื่อมตอกับกลองท่ีติดตั้งบนเสาไฟฟาแรงสูง 
และนําระบบ AI เขามาชวยในการตรวจจับวัตถุรุกลํ้าสายสงไฟฟาแรงสูง 
ซึ่งในระยะแรกเปนการทดลอง โดยเริ่มใชกับเสาและสายสงไฟฟาแรงสูง
ในเขตในพื้นที่กรุงเทพ ฯ และปริมณฑล ซึ่งกลองจะมีการถายภาพทุก ๆ 
15 นาที จากนั้นระบบจะดึงภาพมาประมวลผลดวย AI ทําใหสามารถ
ตรวจจับวัตถุที่พบไดหลายประเภท และมีการสงขอมูลรายละเอียด
ใหผูที่เกี่ยวของผาน LINE Application ดวย

ในระยะถดัมาไดมกีารนาํระบบมาพฒันาตอยอด โดยจดัซ้ือกลองเพ่ิมเตมิ 
เพ่ือตดิต้ังบนเสาสงไฟฟาแรงสงูใหครอบคลมุพืน้ทีใ่หมากยิง่ข้ึน และมกีาร
เทรนระบบ AI ใหมคีวามสามารถเพ่ิมขึน้ สามารถจาํแนกประเภทของวัตถุ
ที่ปรากฏในเฟรมภาพไดมากขึ้น แบงสีตามประเภทวัตถุที่ตรวจจับได และ
สามารถระบุจํานวนไดอีกดวย โดยไดแบงกลุมกลองเปน 4 กลุม ตามพื้นที่
ตดิตัง้คือ 1. กลุมความเสีย่งสูง เชน พืน้ทีใ่กลเขตกอสราง หรืออตุสาหกรรม 
2. กลุมพืน้ทีเ่มอืง 3. กลุมพืน้ทีป่าไม 4. กลุมกลองชุดเดิม  โดยภาพทัง้หมด
จะถูกสงตอมายังฐานขอมูลของ กฟผ. เพ่ือนํามาประมวลผล ซึ่งในขั้นตอน
การประมวลผลนีม้กีารนาํฐานขอมลูในดานอืน่  ๆ  มาประกอบการประมวลผลดวย 
อาทิ สภาพอากาศ สภาพพ้ืนดิน สภาพส่ิงแวดลอม สิ่งปลูกสรางตาง ๆ 
บริเวณโดยรอบแนวเสาสงไฟฟาแรงสูง ฯลฯ เพื่อใหไดขอมูลที่ตรงกับ
ความเปนจริงและตรงกับความตองการมากที่สุด

ระบบจะทําการวิเคราะหขอมูลทั้งหมดและสรุปผลแจงเตือนผู ที่
เกีย่วของผาน LINE Application ของแตละสวนงาน ซึง่ขอมลูน้ียงัสามารถ
เรียกดูยอนหลัง พรอมทั้งสามารถนําขอมูลมาบริหารจัดการโดยระบบ 
POWER BI ซึง่เปนโปรแกรมท่ีใชสาํหรับการประมวลผลและนําเสนอขอมลู
จาํนวนมาก ใหอยูในรปูแบบของชารท (Chart) หรอื ตาราง (Table) เพือ่ให
สามารถอานขอมลูและนาํขอมลูไปวิเคราะหประโยชนไดอกีดวย โดยขอมลู
ที่สรุปผลนั้นจะมีรายละเอียดครบถวนและชัดเจน เพ่ือใหทีมบํารุงรักษา
สายสงไฟฟาแรงสงูพรอมทีจ่ะลงพืน้ทีป่ฏิบตังิานไดทนัท ีซึง่จะประกอบดวย
เวลาและวนัที่ที่ตรวจพบ หมายเลขกลอง รายละเอียดของเสาและสายสง
ไฟฟาแรงสูง วัตถุที่ตรวจพบและจํานวนผูรับผิดชอบพ้ืนที่ และสามารถ
ระบุไดวาอยูในพ้ืนที่เขตการบินหรือเขตแนวทอกาซหรือไม พรอมพิกัด
ที่พบบน Google Map และรูปภาพพรอมตีกรอบวัตถุที่ตรวจพบดังกลาว

การทีม่รีะบบการเฝาระวงัอัจฉรยิะ ฯ คอยตรวจตราวตัถทุีร่กุลํา้แนวเขต
เสาและสายสงไฟฟาแรงสงู ทาํใหการเฝาระวงัความปลอดภยัเปนไปอยางมี
ประสทิธภิาพมากยิง่ข้ึน เมือ่เปรยีบเทยีบกบัการใชมนษุยคอยนัง่ตรวจสอบ
ภาพจากกลองนบัรอยตวั จะมขีอจาํกดัทางดานรางกายทีไ่มสามารถเฝาระวงั
หรอืคอยมอนเิตอรไดตลอดเวลา แตกตางจากการใชระบบ AI คอยเฝาระวัง
ที่สามารถตรวจสอบไดตลอดเวลาอยางไมเหน็ดเหน่ือย ทําใหสามารถ
เตอืนการรกุลํา้ของวตัถตุอแนวเสาและสายสงไฟฟาแรงสงูไดอยางรวดเรว็
มากขึ้น ซึ่งเมื่อเกิดการแจงเตือน  ทีมบํารุงรักษาสายสงไฟฟาแรงสูงก็จะ
สามารถดาํเนนิการขัน้ตอนตาง  ๆ  ไดดวยความสะดวก และสามารถปองกนั
อนัตรายจากการทีว่ตัถรุกุล้ําแนวเสาและสายไฟฟาแรงสงูไดอยางทนัทวงที

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 Processing-
Based Smart Surveillance System to fulll other missions such as 
inspection and monitoring of transmission lines and insulators on high 
voltage transmission towers. 
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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. 

ทั้งนี้ กฟผ. เตรียมนําระบบดังกลาวไปขยายผลใชงานในพื้นที่อื่น ๆ 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝาระวังและดูแลเสาและสายสงไฟฟาแรงสูง
ทั่วประเทศ โดยมีแนวทางปรับปรุงระบบของกลองชุดเดิมที่ใชงานอยู
ใหสามารถสงภาพมายงัฐานขอมลู เพ่ือนาํมาประมวลผลรวมกบัฐานขอมลู 
และพัฒนาทั้งระบบใหสามารถตรวจวัดระยะในแนวลึกได เพื่อใหสามารถ
ระบุระดบัความเสีย่งของแตละเหตกุารณไดแมนยาํมากยิง่ขึน้ และตรวจจบั
วัตถุไดหลากหลายประเภทมากยิ่งข้ึนเพ่ือนําไปใชตรวจจับในดานอื่น ๆ 
เชน ตรวจสอบสายสง ตรวจสอบลกูถวยฉนวนไฟฟาบนเสาสงไฟฟาแรงสงู 
วามีการทํางานเปนปกติหรือไม เปนตน 

ในการนําโปรแกรมเขามาเชื่อมตอกับกลองท่ีติดตั้งบนเสาไฟฟาแรงสูง 
และนําระบบ AI เขามาชวยในการตรวจจับวัตถุรุกลํ้าสายสงไฟฟาแรงสูง 
ซึ่งในระยะแรกเปนการทดลอง โดยเริ่มใชกับเสาและสายสงไฟฟาแรงสูง
ในเขตในพื้นที่กรุงเทพ ฯ และปริมณฑล ซึ่งกลองจะมีการถายภาพทุก ๆ 
15 นาที จากนั้นระบบจะดึงภาพมาประมวลผลดวย AI ทําใหสามารถ
ตรวจจับวัตถุที่พบไดหลายประเภท และมีการสงขอมูลรายละเอียด
ใหผูที่เกี่ยวของผาน LINE Application ดวย

ในระยะถดัมาไดมกีารนาํระบบมาพฒันาตอยอด โดยจดัซ้ือกลองเพ่ิมเตมิ 
เพ่ือตดิต้ังบนเสาสงไฟฟาแรงสงูใหครอบคลมุพืน้ทีใ่หมากยิง่ข้ึน และมกีาร
เทรนระบบ AI ใหมคีวามสามารถเพ่ิมขึน้ สามารถจาํแนกประเภทของวัตถุ
ที่ปรากฏในเฟรมภาพไดมากขึ้น แบงสีตามประเภทวัตถุที่ตรวจจับได และ
สามารถระบุจํานวนไดอีกดวย โดยไดแบงกลุมกลองเปน 4 กลุม ตามพื้นที่
ตดิตัง้คอื 1. กลุมความเส่ียงสูง เชน พืน้ทีใ่กลเขตกอสราง หรอือตุสาหกรรม 
2. กลุมพืน้ทีเ่มือง 3. กลุมพืน้ท่ีปาไม 4. กลุมกลองชุดเดิม  โดยภาพทัง้หมด
จะถูกสงตอมายังฐานขอมูลของ กฟผ. เพ่ือนํามาประมวลผล ซึ่งในขั้นตอน
การประมวลผลนีม้กีารนําฐานขอมลูในดานอืน่  ๆ  มาประกอบการประมวลผลดวย 
อาทิ สภาพอากาศ สภาพพ้ืนดิน สภาพส่ิงแวดลอม สิ่งปลูกสรางตาง ๆ 
บริเวณโดยรอบแนวเสาสงไฟฟาแรงสูง ฯลฯ เพ่ือใหไดขอมูลท่ีตรงกับ
ความเปนจริงและตรงกับความตองการมากที่สุด

ระบบจะทําการวิเคราะหขอมูลทั้งหมดและสรุปผลแจงเตือนผู ที่
เกีย่วของผาน LINE Application ของแตละสวนงาน ซึง่ขอมลูนีย้งัสามารถ
เรียกดูยอนหลัง พรอมทั้งสามารถนําขอมูลมาบริหารจัดการโดยระบบ 
POWER BI ซึง่เปนโปรแกรมทีใ่ชสาํหรบัการประมวลผลและนําเสนอขอมลู
จาํนวนมาก ใหอยูในรปูแบบของชารท (Chart) หรอื ตาราง (Table) เพือ่ให
สามารถอานขอมลูและนาํขอมลูไปวิเคราะหประโยชนไดอกีดวย โดยขอมลู
ที่สรุปผลน้ันจะมีรายละเอียดครบถวนและชัดเจน เพ่ือใหทีมบํารุงรักษา
สายสงไฟฟาแรงสงูพรอมทีจ่ะลงพืน้ท่ีปฏิบตังิานไดทนัท ีซึง่จะประกอบดวย
เวลาและวนัที่ที่ตรวจพบ หมายเลขกลอง รายละเอียดของเสาและสายสง
ไฟฟาแรงสูง วัตถุที่ตรวจพบและจํานวนผูรับผิดชอบพ้ืนที่ และสามารถ
ระบุไดวาอยูในพ้ืนที่เขตการบินหรือเขตแนวทอกาซหรือไม พรอมพิกัด
ที่พบบน Google Map และรูปภาพพรอมตีกรอบวัตถุที่ตรวจพบดังกลาว

การทีม่รีะบบการเฝาระวงัอัจฉรยิะ ฯ คอยตรวจตราวตัถทุีร่กุลํา้แนวเขต
เสาและสายสงไฟฟาแรงสงู ทาํใหการเฝาระวงัความปลอดภยัเปนไปอยางมี
ประสิทธภิาพมากยิง่ข้ึน เมือ่เปรยีบเทยีบกบัการใชมนษุยคอยนัง่ตรวจสอบ
ภาพจากกลองนบัรอยตวั จะมขีอจาํกดัทางดานรางกายทีไ่มสามารถเฝาระวงั
หรอืคอยมอนเิตอรไดตลอดเวลา แตกตางจากการใชระบบ AI คอยเฝาระวัง
ที่สามารถตรวจสอบไดตลอดเวลาอยางไมเหน็ดเหน่ือย ทําใหสามารถ
เตอืนการรกุล้ําของวตัถุตอแนวเสาและสายสงไฟฟาแรงสงูไดอยางรวดเรว็
มากขึ้น ซึ่งเมื่อเกิดการแจงเตือน  ทีมบํารุงรักษาสายสงไฟฟาแรงสูงก็จะ
สามารถดาํเนนิการขัน้ตอนตาง  ๆ  ไดดวยความสะดวก และสามารถปองกนั
อนัตรายจากการทีว่ตัถรุกุล้ําแนวเสาและสายไฟฟาแรงสงูไดอยางทนัทวงที

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 Processing-
Based Smart Surveillance System to fulll other missions such as 
inspection and monitoring of transmission lines and insulators on high 
voltage transmission towers. 

INNOVATION  INSIGHT
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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.

EGAT MAGAZINE

การปลูกสมุนไพรเพื่อใช้เป็นยานั้นนอกจากจะเป็นการดูแลรักษาสุขภาพในราคาย่อมเยาแล้ว ยังก่อให้เกิดประโยชน์ 
ทัง้ช่วยเพ่ิมรายได้และช่วยยกระดบัคุณภาพชวีติท่ีดขีองคนในชุมชน ในปีทีผ่่านมา กฟผ. ได้ร่วมมอืกับ มูลนิธกิฤษณา ไกรสนิธ์ุ 
และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงนาม MOU ในโครงการความร่วมมือการส่งเสริมการปลูก
สมุนไพรอินทรีย์ ณ พื้นท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ้ืนที่ใกล้เคียง และพื้นที่ชุมชนที่ กฟผ. ให้การสนับสนุน โดยมี
วัตถุประสงค์ในการสร้างงานและคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนให้กับเกษตรกรและชุมชน แม้ความร่วมมือดังกล่าว
จะเริ่มต้นมาเพียงปีเศษ แต่ถือเป็นความก้าวหน้าและการต่อยอดจากสิ่งที่ศาสตราจารย์ ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ 
ประธานมูลนิธิกฤษณา ไกรสินธุ์ ได้ริเริ่มไว้มากว่า 10 ปี ทั้งยังเป็นหนึ่งในบทพิสูจน์ว่าการประสานความร่วมมือ
ของแต่ละภาคส่วนในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาชุมชนนั้น ก่อให้เกิดผลสําเร็จที่ดีได้เพียงใด

‘สมุนไพร’

จุดเร่ิมต้นของโครงการปลูกพืชสมุนไพร
ในสามจังหวัดชายแดนใต้

ในวันที่ศาสตราจารย ดร.กฤษณา ไกรสินธุ เภสัชกรหญิงผูไดรับการ
ยกยองวาเปนเภสชักรยปิซี เดนิทางกลบัจากทวปีแอฟรกิาเมือ่ป พ.ศ. 2551 
หลังจากอุทิศตัวคิดคนและผลิตยาตานไวรัสเอดสใหผูคนยากไรไดเขาถึง
ยาราคาถูกเปนเวลานานนับสิบป เธอมีอีกโครงการที่ตั้งไวในใจคือ
การลงพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต ไดแก จังหวัดยะลา จังหวัดปตตานี 
และจังหวัดนราธิวาส เพื่อใหความรูดานการปลูกสมุนไพรสําหรับใชเปน
ยาสามัญในการรักษาโรคกับชาวบาน 

“ตอนเล็ก ๆ ดิฉันเคยอยูที่อําเภอตันหยงมัส จังหวัดนราธิวาส เพราะ
คณุพอไปเปนแพทยประจาํอยูทีน่ัน่ราวหน่ึงป พอกลับมาจงึอยากลงไปชวย
ชาวบานในพืน้ทีแ่ถบนัน้โดยอาศยัความรูความชาํนาญดานสมนุไพรทีเ่รามี 
จากนัน้ดฉินักย็ดึหลกัการทาํงานตามพระราชดาํรสัของในหลวงรัชกาลท่ี 9 
ที่วา ‘เขาใจ เขาถึง และพัฒนา’ จึงเริ่มลงไปสํารวจพื้นที่เพื่อใหเขาใจแลว
จึงคอยพัฒนาโครงการ” ดร.กฤษณา กลาว กอนอธิบายวา สาเหตุที่เลือก
พื้นที่ชายแดนใตเพราะยังเปนเขตที่มีดินและนํ้าที่สมบูรณ สวนอีกเหตุผล
ที่สําคัญไมแพกันคือ “ผูคนที่อยูในพื้นที่สีแดงน้ัน เขาตองเจอกับความ
ไมสงบสุขมามากแลว ดิฉันคิดวาถาเราจะทําอะไรที่เปนประโยชนใหเขา
ไดบางก็เปนเรื่องดี”  

พืชสมุนไพรท่ีเลือกปลูกในคร้ังนั้นคือขมิ้นชัน ซึ่งเปนสมุนไพรท่ี 
ดร.กฤษณา มีความรูและความคุนเคยมากที่สุด เสริมดวยมะแวงตน 
มะแวงเครอื ไพล ฯลฯ ดวยความรวมมอืของคณะเภสัชศาสตร มหาวทิยาลยั
สงขลานครินทร ในการเขาถึงพ้ืนที่และงานวิชาการ นอกจากนี้ยังมีการ
ตั้งโรงงานแปรรูปวัตถุดิบและโรงงานผลิตยาสําเร็จรูป ภายในพื้นที่ของ
โรงพยาบาลใน 3 จังหวัด ไดแก ที่อําเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส อําเภอ
สายบุรี อําเภอกะพอ จังหวัดปตตานี และอําเภอยะหา จังหวัดยะลา 
โดยทั้ง 4 โรงงานไดรับการรับรองมาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑ GMP 
(Good Manufacturing Practice) ตามหลกัสากลขององคการอนามยัโลก 

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.

HERBS:
PLANTING WITH HEART FOR 
HEALTH AND HAPPINESS

“ในการพัฒนาภาคใต เราจะตองทําใหครบวงจร ตั้งแต ‘ตนนํ้า’ 
คือการปลูก การเตรียมดิน ‘กลางน้ํา’ คือการเก็บเก่ียวและการแปรรูป 
เปนแคปซูล ยาเม็ด หรือเปนยาชง ฯลฯ สวน ‘ปลายนํ้า’ คือการนําไปใช
ในโรงพยาบาล หรือมีคนรับซ้ือของที่เราทํา จุดประสงคหลักคือตองการ
ใหชาวบานพึ่งตนเองได มียาสมุนไพรรักษาโรค แตการปลูกสมุนไพรน้ัน
เพื่อเปนรายไดเสริม ไมใชรายไดหลัก เนื่องจากขมิ้นชันใชเวลาปลูกและ
เก็บเก่ียวผลผลิตนาน 9-14 เดือน” ดร.กฤษณา กลาว 

การทํางานกวาสิบปในพื้นที่มีทั้งความสําเร็จและความลมเหลว
จากปจจยัแวดลอมมากมาย ไมวาจะเปนผลผลติขมิน้ชนั ทีย่งัไมไดปรมิาณ
ตามเปาหมาย สารสําคัญยังไมมากเพียงพอกับมาตรฐาน การสื่อสารกับ
ชาวบานในชุมชนที่อาจยังไมเขาใจกันลึกซึ้งดวยความแตกตางทางภาษา 
แต ดร.กฤษณา ไมเคยยอทอ ดวยมีจุดมุงหมายอันแนวแน ประกอบกับ
บนเสนทางของการพัฒนาก็มีหนวยงานตาง ๆ ที่เห็นถึงความตั้งใจและ
เขามาชวยเปนกําลังเสริมเสมอ หน่ึงในนั้นคือ กฟผ. ที่เริ่มทําความรูจัก
โครงการ ควบคูกับการใหความรวมมือชวยเหลือราวเดือนพฤศจิกายน 
พ.ศ. 2562 กอนจะเริ่มทํา MOU ในปถัดมา

มนไพรเพ่่่่ืือใช้เป็นยานั้นนอกจากจ เป็นการดแลรักษาสขภาพในราคาย่อมเยาแล้ว ยังก่อให้เกิด

ปลูกด้วยใจ ต้านโรค สร้างสุข

CARE &  SHARE
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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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วัตถุประสงค์ในการสร้างงานและคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนให้กับเกษตรกรและชุมชน แม้ความร่วมมือดังกล่าว
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ประธานมูลนิธิกฤษณา ไกรสินธุ์ ได้ริเริ่มไว้มากว่า 10 ปี ทั้งยังเป็นหนึ่งในบทพิสูจน์ว่าการประสานความร่วมมือ
ของแต่ละภาคส่วนในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาชุมชนนั้น ก่อให้เกิดผลสําเร็จที่ดีได้เพียงใด

‘สมุนไพร’

จุดเร่ิมต้นของโครงการปลูกพืชสมุนไพร
ในสามจังหวัดชายแดนใต้

ในวันที่ศาสตราจารย ดร.กฤษณา ไกรสินธุ เภสัชกรหญิงผูไดรับการ
ยกยองวาเปนเภสชักรยปิซี เดนิทางกลบัจากทวปีแอฟรกิาเมือ่ป พ.ศ. 2551 
หลังจากอุทิศตัวคิดคนและผลิตยาตานไวรัสเอดสใหผูคนยากไรไดเขาถึง
ยาราคาถูกเปนเวลานานนับสิบป เธอมีอีกโครงการที่ตั้งไวในใจคือ
การลงพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต ไดแก จังหวัดยะลา จังหวัดปตตานี 
และจังหวัดนราธิวาส เพื่อใหความรูดานการปลูกสมุนไพรสําหรับใชเปน
ยาสามัญในการรักษาโรคกับชาวบาน 

“ตอนเล็ก ๆ ดิฉันเคยอยูที่อําเภอตันหยงมัส จังหวัดนราธิวาส เพราะ
คณุพอไปเปนแพทยประจาํอยูทีน่ัน่ราวหน่ึงป พอกลับมาจงึอยากลงไปชวย
ชาวบานในพืน้ทีแ่ถบนัน้โดยอาศยัความรูความชาํนาญดานสมนุไพรทีเ่รามี 
จากนัน้ดฉินักย็ดึหลกัการทาํงานตามพระราชดาํรสัของในหลวงรัชกาลท่ี 9 
ที่วา ‘เขาใจ เขาถึง และพัฒนา’ จึงเริ่มลงไปสํารวจพื้นที่เพ่ือใหเขาใจแลว
จึงคอยพัฒนาโครงการ” ดร.กฤษณา กลาว กอนอธิบายวา สาเหตุที่เลือก
พื้นที่ชายแดนใตเพราะยังเปนเขตที่มีดินและนํ้าที่สมบูรณ สวนอีกเหตุผล
ที่สําคัญไมแพกันคือ “ผูคนที่อยูในพื้นที่สีแดงน้ัน เขาตองเจอกับความ
ไมสงบสุขมามากแลว ดิฉันคิดวาถาเราจะทําอะไรที่เปนประโยชนใหเขา
ไดบางก็เปนเรื่องดี”  

พืชสมุนไพรท่ีเลือกปลูกในคร้ังนั้นคือขมิ้นชัน ซึ่งเปนสมุนไพรท่ี 
ดร.กฤษณา มีความรูและความคุนเคยมากที่สุด เสริมดวยมะแวงตน 
มะแวงเครือ ไพล ฯลฯ ดวยความรวมมอืของคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร ในการเขาถึงพ้ืนที่และงานวิชาการ นอกจากนี้ยังมีการ
ตั้งโรงงานแปรรูปวัตถุดิบและโรงงานผลิตยาสําเร็จรูป ภายในพื้นที่ของ
โรงพยาบาลใน 3 จังหวัด ไดแก ที่อําเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส อําเภอ
สายบุรี อําเภอกะพอ จังหวัดปตตานี และอําเภอยะหา จังหวัดยะลา 
โดยทั้ง 4 โรงงานไดรับการรับรองมาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑ GMP 
(Good Manufacturing Practice) ตามหลกัสากลขององคการอนามยัโลก 

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.

HERBS:
PLANTING WITH HEART FOR 
HEALTH AND HAPPINESS

“ในการพัฒนาภาคใต เราจะตองทําใหครบวงจร ตั้งแต ‘ตนนํ้า’ 
คือการปลูก การเตรียมดิน ‘กลางน้ํา’ คือการเก็บเก่ียวและการแปรรูป 
เปนแคปซูล ยาเม็ด หรือเปนยาชง ฯลฯ สวน ‘ปลายนํ้า’ คือการนําไปใช
ในโรงพยาบาล หรือมีคนรับซ้ือของที่เราทํา จุดประสงคหลักคือตองการ
ใหชาวบานพึ่งตนเองได มียาสมุนไพรรักษาโรค แตการปลูกสมุนไพรน้ัน
เพื่อเปนรายไดเสริม ไมใชรายไดหลัก เนื่องจากขมิ้นชันใชเวลาปลูกและ
เก็บเก่ียวผลผลิตนาน 9-14 เดือน” ดร.กฤษณา กลาว 

การทํางานกวาสิบปในพื้นที่มีทั้งความสําเร็จและความลมเหลว
จากปจจยัแวดลอมมากมาย ไมวาจะเปนผลผลติขมิน้ชนั ทีย่งัไมไดปรมิาณ
ตามเปาหมาย สารสําคัญยังไมมากเพียงพอกับมาตรฐาน การสื่อสารกับ
ชาวบานในชุมชนที่อาจยังไมเขาใจกันลึกซึ้งดวยความแตกตางทางภาษา 
แต ดร.กฤษณา ไมเคยยอทอ ดวยมีจุดมุงหมายอันแนวแน ประกอบกับ
บนเสนทางของการพัฒนาก็มีหนวยงานตาง ๆ ที่เห็นถึงความตั้งใจและ
เขามาชวยเปนกําลังเสริมเสมอ หน่ึงในนั้นคือ กฟผ. ที่เริ่มทําความรูจัก
โครงการ ควบคูกับการใหความรวมมือชวยเหลือราวเดือนพฤศจิกายน 
พ.ศ. 2562 กอนจะเริ่มทํา MOU ในปถัดมา

มนไพรเพ่่่่ืือใช้เป็นยานั้นนอกจากจ เป็นการดแลรักษาสขภาพในราคาย่อมเยาแล้ว ยังก่อให้เกิด

ปลูกด้วยใจ ต้านโรค สร้างสุข
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ความร่วมมือสู่ความสําเร็จ
การจบัมือรวมกนัระหวาง กฟผ. คณะเภสชัศาสตร มหาวทิยาลยัสงขลา

นครินทร และมูลนิธิกฤษณา ไกรสินธุ มีการแบงหนาที่กันอยางชัดเจน 
“การดําเนินการของโครงการตั้งแตตนนํ้า กลางนํ้า และปลายนํ้า รวมถึง
บริจาคตนกลา ตนพนัธุ ปุย เปนหนาทีค่วามรบัผดิชอบของมูลนธิ ิฯ ทัง้หมด 
สวนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ชวยสนับสนุนดานวิชาการ รวมถึงการ
บริการ เชน การตรวจคุณภาพดิน นํ้า ชวยใหคําปรึกษาในดานการแปรรูป
ในขณะที่ กฟผ. สนับสนุนในดานการขนสง การขนยาย เชนเดียวกับ
การคัดเลือกชุมชน กฟผ. เพ่ือขยายโครงการออกไปในพื้นที่ตาง ๆ เชน 
บานดอนยาง จังหวัดปตตานี มัรกัสตาเซะ ซึ่งเปนโรงเรียนปอเนาะ 
ในจงัหวัดยะลา และอาํเภอรอืเสาะ จงัหวัดนราธวิาส ตอมาในชวงหลังยังได
ขยายไปในพื้นที่เพ่ิมเติมอีกหลายแหง เชน อําเภอยะหริ่ง และอําเภอกะพอ 
จงัหวัดปตตาน ีอาํเภอยะหา จงัหวัดยะลา รวมทัง้อาํเภอเทพา จงัหวัดสงขลา”

นอกจากนี้ กฟผ. ยังไดสนับสนุนงบประมาณเพื่อทําการวิจัยและ
สนับสนุนรถยนตสาํหรบัดัดแปลงเปนรถตรวจสอบคณุภาพขมิน้ชนัเคลือ่นที่
คันแรกของโลก ทั้งไดรับการสนับสนุนจากบริษัท ทิปโกไบโอเท็ค จํากัด 
ในการรบัซ้ือสมนุไพรจากชมุชน และบรษิทั ไทยเบฟเวอเรจ จาํกดั (มหาชน) 
ที่ใหรถยนตเพ่ือนํามาดัดแปลงเปนรถแปรรูปสมุนไพรคันแรกของโลก
เพ่ือใชผลิตยาจากขมิ้นชัน ไมเพียงเทานี้ยังไดรับความรวมมือจาก
โรงพยาบาลเครือขายในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต ไดแก โรงพยาบาล
สมเด็จพระยพุราชยะหา จงัหวัดยะลา โรงพยาบาลจะแนะ จงัหวัดนราธวิาส 
และโรงพยาบาลกะพอ จังหวัดปตตานี รับซ้ือและจําหนายยาสมุนไพร
คุณภาพสูงจากชุมชนใหกับประชาชนในราคายอมเยา

สมุนไพรอินทรีย์ในพ้ืนที่สีแดง
การเลือกพ้ืนที่ในเขตสามจังหวัดชายแดนใต นับเปนความทาทายในการ

ทาํงาน แตในขณะเดยีวกนัความอดุมสมบรูณของดนิในแถบนัน้กเ็อือ้ใหกบัการ
เตบิโตของพืชสมุนไพรเชนกนั “จากการตรวจสอบดินในสามจงัหวัดชายแดนใต 
พบวาดินมีอินทรียวัตถุถึง 3-4 เปอรเซ็นต ซึ่งปกติแลวการปลูกพืชใหไดผลดี
ตองการคาเพียง 2 เปอรเซ็นต ก็เพียงพอแลว” ดร.กฤษณา กลาว

นอกเหนือจากขมิ้นชันที่นับเปนพืชสมุนไพรหลัก ดร.กฤษณา ยังเลือก
ฟาทะลายโจร ทีม่อีายกุารเก็บเก่ียวส้ันเพียง 3 เดือน ทัง้ยงัมสีรรพคุณแกเจบ็คอ
และเปนยาลดไขมาปลูกเชนกัน “พืชสมุนไพรท่ีเลือกมาปลูกจะตองเปนพืช
สมุนไพรท่ีอยูในบัญชยีาหลกั เวลาชาวบานหรอืคนปวยไปโรงพยาบาลจะไดรบั
มาโดยไมเสียคาใชจาย ดินทุกแปลงท่ีใชปลูกจะตองผานการตรวจสภาพ
ของดินและคุณภาพนํ้าเพื่อใหผานมาตรฐาน เพราะเราตั้งใจปลูกแบบอินทรีย
หรือออรแกนิค เราสอนใหชาวบานเขมงวดเร่ืองคุณภาพของผลผลิต เพราะ
พืชสมุนไพรพวกนี้จะนําไปทําเปนยา ไมไดปลูกเปนผักจิ้มนํ้าพริก เปาหมาย
ของเราไมไดอยูแคคามาตรฐานเบือ้งตนของสารสําคญั แตเราตองผลิตวตัถดุบิ
ที่ไดมาตรฐานสูงสุดเทาที่เราจะทําได” 

เทคนิคการปลูกฟาทะลายโจรที่ ดร.กฤษณา นํามาใชเบื้องตนเปนการ
เพาะเมล็ด แตตอมาเพื่อใหไดผลดีขึ้นจึงเปล่ียนเปนการใชตนออนจากจังหวัด
สกลนครท่ีเตบิโตไดดกีวา “กฟผ. เขามาชวยเร่ืองการขนสงตนออนจากสกลนคร
ลงไปสูชายแดนใต ซึง่หางกนันบัพันกโิลเมตร มทีัง้ตนออน ดนิมชีวีติ เตาเผาถาน 
ทีจ่าํเปนตอการปลกู ใชเวลากวา 3 วนั 3 คนื ซึง่ดิฉนัถอืวาเปนความกรณุาสงูสุด
กับการชวยเหลือในครั้งนั้น” ดร.กฤษณา กลาว โดยตนออนฟาทะลายโจรที่ถูก
ปลูกในพื้นที่ใหมในชุมชน กฟผ. ประกอบดวย ตําบลบันนังสาเรง จังหวัดยะลา 
บานดอนยาง จงัหวัดปตตาน ีและพืน้ทีเ่ดิมทีม่ลูนธิ ิฯ ซึง่มโีรงงานแปรรปูสมุนไพร
อยูแลวในอําเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส

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.

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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ความร่วมมือสู่ความสําเร็จ
การจบัมือรวมกนัระหวาง กฟผ. คณะเภสชัศาสตร มหาวทิยาลยัสงขลา

นครินทร และมูลนิธิกฤษณา ไกรสินธุ มีการแบงหนาที่กันอยางชัดเจน 
“การดําเนินการของโครงการตั้งแตตนนํ้า กลางน้ํา และปลายนํ้า รวมถึง
บริจาคตนกลา ตนพนัธุ ปุย เปนหนาทีค่วามรบัผิดชอบของมูลนธิ ิฯ ทัง้หมด 
สวนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ชวยสนับสนุนดานวิชาการ รวมถึงการ
บริการ เชน การตรวจคุณภาพดิน นํ้า ชวยใหคําปรึกษาในดานการแปรรูป
ในขณะที่ กฟผ. สนับสนุนในดานการขนสง การขนยาย เชนเดียวกับ
การคัดเลือกชุมชน กฟผ. เพ่ือขยายโครงการออกไปในพื้นที่ตาง ๆ เชน 

บานดอนยาง จังหวัดปตตานี มัรกัสตาเซะ ซึ่งเปนโรงเรียนปอเนาะ 
ในจงัหวัดยะลา และอาํเภอรอืเสาะ จงัหวัดนราธวิาส ตอมาในชวงหลังยังได
ขยายไปในพื้นที่เพ่ิมเติมอีกหลายแหง เชน อําเภอยะหริ่ง และอําเภอกะพอ 
จงัหวัดปตตาน ีอาํเภอยะหา จงัหวัดยะลา รวมทัง้อาํเภอเทพา จงัหวัดสงขลา”

นอกจากนี้ กฟผ. ยังไดสนับสนุนงบประมาณเพื่อทําการวิจัยและ
สนับสนุนรถยนตสาํหรบัดัดแปลงเปนรถตรวจสอบคณุภาพขมิน้ชนัเคลือ่นที่
คันแรกของโลก ทั้งไดรับการสนับสนุนจากบริษัท ทิปโกไบโอเท็ค จํากัด 
ในการรบัซ้ือสมนุไพรจากชมุชน และบรษิทั ไทยเบฟเวอเรจ จาํกดั (มหาชน) 
ที่ใหรถยนตเพ่ือนํามาดัดแปลงเปนรถแปรรูปสมุนไพรคันแรกของโลก
เพ่ือใชผลิตยาจากขมิ้นชัน ไมเพียงเทานี้ยังไดรับความรวมมือจาก
โรงพยาบาลเครือขายในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต ไดแก โรงพยาบาล
สมเด็จพระยพุราชยะหา จงัหวัดยะลา โรงพยาบาลจะแนะ จงัหวัดนราธวิาส 
และโรงพยาบาลกะพอ จังหวัดปตตานี รับซ้ือและจําหนายยาสมุนไพร
คุณภาพสูงจากชุมชนใหกับประชาชนในราคายอมเยา

สมุนไพรอินทรีย์ในพื้นที่สีแดง
การเลือกพ้ืนที่ในเขตสามจังหวัดชายแดนใต นับเปนความทาทายในการ

ทาํงาน แตในขณะเดยีวกนัความอดุมสมบรูณของดนิในแถบนัน้กเ็อือ้ใหกบัการ
เตบิโตของพืชสมุนไพรเชนกนั “จากการตรวจสอบดินในสามจงัหวัดชายแดนใต 
พบวาดินมีอินทรียวัตถุถึง 3-4 เปอรเซ็นต ซึ่งปกติแลวการปลูกพืชใหไดผลดี
ตองการคาเพียง 2 เปอรเซ็นต ก็เพียงพอแลว” ดร.กฤษณา กลาว

นอกเหนือจากขมิ้นชันท่ีนับเปนพืชสมุนไพรหลัก ดร.กฤษณา ยังเลือก
ฟาทะลายโจร ทีม่อีายกุารเก็บเก่ียวส้ันเพียง 3 เดือน ทัง้ยงัมสีรรพคุณแกเจบ็คอ
และเปนยาลดไขมาปลูกเชนกัน “พืชสมุนไพรท่ีเลือกมาปลูกจะตองเปนพืช
สมุนไพรท่ีอยูในบัญชยีาหลกั เวลาชาวบานหรอืคนปวยไปโรงพยาบาลจะไดรบั
มาโดยไมเสียคาใชจาย ดินทุกแปลงท่ีใชปลูกจะตองผานการตรวจสภาพ
ของดินและคุณภาพนํ้าเพื่อใหผานมาตรฐาน เพราะเราตั้งใจปลูกแบบอินทรีย
หรือออรแกนิค เราสอนใหชาวบานเขมงวดเร่ืองคุณภาพของผลผลิต เพราะ
พืชสมุนไพรพวกนี้จะนําไปทําเปนยา ไมไดปลูกเปนผักจิ้มนํ้าพริก เปาหมาย
ของเราไมไดอยูแคคามาตรฐานเบือ้งตนของสารสําคญั แตเราตองผลิตวตัถดุบิ
ที่ไดมาตรฐานสูงสุดเทาที่เราจะทําได” 

เทคนิคการปลูกฟาทะลายโจรที่ ดร.กฤษณา นํามาใชเบื้องตนเปนการ
เพาะเมล็ด แตตอมาเพื่อใหไดผลดีขึ้นจึงเปล่ียนเปนการใชตนออนจากจังหวัด
สกลนครท่ีเตบิโตไดดกีวา “กฟผ. เขามาชวยเร่ืองการขนสงตนออนจากสกลนคร
ลงไปสูชายแดนใต ซึง่หางกนันับพันกโิลเมตร มทีัง้ตนออน ดนิมีชวีติ เตาเผาถาน 
ทีจ่าํเปนตอการปลกู ใชเวลากวา 3 วนั 3 คนื ซึง่ดิฉนัถอืวาเปนความกรณุาสงูสุด
กับการชวยเหลือในครั้งนั้น” ดร.กฤษณา กลาว โดยตนออนฟาทะลายโจรที่ถูก
ปลูกในพื้นที่ใหมในชุมชน กฟผ. ประกอบดวย ตําบลบันนังสาเรง จังหวัดยะลา 
บานดอนยาง จงัหวัดปตตาน ีและพืน้ท่ีเดิมทีม่ลูนธิ ิฯ ซึง่มโีรงงานแปรรปูสมุนไพร
อยูแลวในอําเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส

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.

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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“เราเริ่มลงมือปลูกกันประมาณเดือนตุลาคมปที่แลว ปรากฏวา
ขึน้งอกงามดมีาก สวนสารสาํคญักม็เีปอรเซน็ตทีส่งูมากเชนกนั ทีบ่นันงัสาเรง 
เราปลูกในที่ดินของโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ใชวิธีปลูกระหวางตนยาง 
ไดสารสาํคญัประมาณ 4 เปอรเซน็ต ทีบ่านดอนยาง ไดสารสาํคญัประมาณ 
5 เปอรเซ็นต สวนที่อําเภอจะแนะได 6.5 เปอรเซ็นต เรียกไดวาสูงท่ีสุด
ในโลกแลว เพราะคามาตรฐานสารสําคัญที่ทั่วโลกใชกันมีเพียงแค 
1 เปอรเซ็นต ก็เพียงพอแลว” ดร.กฤษณา กลาว 

ต่อยอดสู่ Premium Product
จากปริมาณสารสําคัญในสมุนไพรท่ีชุมชนผลิตได เมื่อรวมกับ

ขั้นตอนการแปรรูปที่ไดมาตรฐาน จึงทําใหคุณภาพของสมุนไพรที่ผลิตขึ้น
ในโครงการสามารถจัดอยูในระดับพรีเมียมไดสบาย “โดยทั่วไปสารสกัด
ของแบรนดที่มีวางจําหนายในทองตลาดใน 1 แคปซูลจะมีปริมาณ
สารสําคัญ 20 มิลลิกรัม แตเปอรเซ็นตสารสําคัญของเราใน 1 แคปซูล
มีปริมาณมากกวาน้ันมาก และไมจําเปนตองสกัดเสียดวยซํ้า เราผลิต
ดวยกรรมวิธีที่ถูกตองตามมาตรฐาน GMP มีการฆาเช้ือดวยรังสีแกมมา 
จึงกลายเปน Premium Product ที่ใชแลวไดผลดี” ดร.กฤษณา กลาว

‘ลังกาสุกะ’ คือชื่ออาณาจักรโบราณของพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต 
ถกูนํามาใชเปนชือ่แบรนดสนิคาของโครงการทัง้ขมิน้ชนัและฟาทะลายโจร 
เพ่ือใหงายตอการจดจาํ และมคีวามเปนหน่ึงเดียวของโครงการ ดร.กฤษณา
เลาวา ปจจบุนัการผลติยงัทําไดในปรมิาณทีไ่มสงูนัก และอาจยงัไมแพรหลาย
สําหรับการจําหนายโดยทั่วไป เน่ืองจากจุดประสงคดั้งเดิมของโครงการ
คือการผลิตยาสมุนไพรไวใชในทองถิ่น แตความสําเร็จดานคุณภาพของ
ผลผลติทีด่ใีนวนันีถ้อืเปนกาวสําคญัทีจ่ะพฒันาตอไปไดอยางยัง่ยนืในอนาคต

ปลูกความสุขให้ชุมชน
อาจกลาวไดวาความสําเร็จที่เกิดขึ้นของโครงการนั้นมาจากชาวบาน 

ชมุชนและพืน้ทีเ่ปนสาํคญั เนือ่งจากขัน้ตอนการปลกูและดแูลสมนุไพรนัน้
ตองอาศยัความเขาใจ ใสใจ และอดทน เพ่ือทีจ่ะไดผลผลติทีด่ตีรงตามมาตรฐาน 
“การปลูกพืชสมุนไพรเหลานี้ตองทําดวยใจ เน่ืองจากเปนส่ิงท่ีเห็นผลชา 
เราตองรักและใสใจเขา เชน ตองคอยถอนหญาออกเพ่ือใหไมไปแยง
สารอาหารในดิน แตเม่ือทําสําเร็จ ประโยชนตาง  ๆ จะกลับคืนสูชุมชน
อยางแนนอน ทีใ่กลตวัคอืการพ่ึงตวัเองได มรีายไดเสริม และสามารถรกัษา
ตวัเองเบือ้งตนโดยไมจาํเปนจะตองไปโรงพยาบาล ไมตองกินยาเคมมีากมายนกั 

นอกจากนี้ สิ่งที่เราตั้งใจใหเกิดขึ้น ยังมีอีก 3 ประการสําคัญ ไดแก 
Empowerment การถายทอดความรูเพ่ือเพิ่มศักยภาพของเขาใหสูงข้ึน 
เกิดเปน Equality ทีเ่ขาเกิดความรูสกึภาคภมูิใจ และรูสกึวาเขากเ็ทาเทยีม
กับคนอื่น ๆ ไมไดถูกทอดทิ้งเหมือนอยางที่เขาเคยรู สึกไมสบายใจ
แบบที่ผานมา สุดทายคือ Dignity ความภาคภูมิใจในทองถิ่นของตนเอง”

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.”

จากแนวทางการทํางานที่เห็นผล ทําให ดร.กฤษณา เชื่อวา 
ความรวมมือในโครงการปลูกพืชสมุนไพรเชนนี้จะสามารถตอยอดไป
ในอนาคตไดไมยาก ปจจุบันชุมชน กฟผ. ที่เขารวมปลูกพืชสมุนไพร 
มีการขยายพื้นที่ปลูกโดยอาศัยการถายทอดความรูของคนในชุมชน
และเครอืญาต ิตลอดจนการแลกเปลีย่นความรูของชาวบานในโครงการ 
“ในอนาคตดิฉันคิดอยากขยายโครงการไปสูภาคอีสาน เน่ืองจากตน
พันธุ ฟาทะลายโจรที่ใชในพื้นที่ภาคใตนั้นนํามาจากสวนพุทธธรรม 
จังหวัดสกลนคร ซึ่งเปนตนพันธุ ที่งามมาก ตอนนี้มีโครงการใหม
ที่วัดเขาศาลา จังหวัดสุรินทร และโครงการของพระอาจารยเยื้อน 
แหงวัดเขาศาลา ซึง่ทานมวีดัในสาขาอกีหลายแหง คดิวาดนิในบรเิวณน้ัน
เปนดินภูเขาไฟ นาจะใหผลผลิตที่ดีเชนกัน” ดร.กฤษณา กลาวปดทาย

โครงการตาง ๆ จะยังไมหยุดเพียงเทานี้ ตราบใดที่การพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชนยังเปนเรื่องสําคัญ พืชสมุนไพรจะเปน
แนวทางหน่ึงที่เขามาตอบโจทยทั้งในดานสุขภาพ และรายไดเสริม
ที่เพ่ิมขึ้น รวมทั้งยังชวยเสริมสรางแนวคิดการอยูรวมกัน ชวยเหลือ
พึ่งพากันและกัน เพ่ือเสริมความเขมแข็งใหกับชุมชน 

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.” 

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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“เราเริ่มลงมือปลูกกันประมาณเดือนตุลาคมปที่แลว ปรากฏวา
ขึน้งอกงามดมีาก สวนสารสาํคญักม็เีปอรเซน็ตทีส่งูมากเชนกนั ทีบ่นันงัสาเรง 
เราปลูกในที่ดินของโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ใชวิธีปลูกระหวางตนยาง 
ไดสารสาํคญัประมาณ 4 เปอรเซน็ต ทีบ่านดอนยาง ไดสารสาํคญัประมาณ 
5 เปอรเซ็นต สวนที่อําเภอจะแนะได 6.5 เปอรเซ็นต เรียกไดวาสูงท่ีสุด
ในโลกแลว เพราะคามาตรฐานสารสําคัญท่ีทั่วโลกใชกันมีเพียงแค 
1 เปอรเซ็นต ก็เพียงพอแลว” ดร.กฤษณา กลาว 

ต่อยอดสู่ Premium Product
จากปริมาณสารสําคัญในสมุนไพรท่ีชุมชนผลิตได เมื่อรวมกับ

ขั้นตอนการแปรรูปที่ไดมาตรฐาน จึงทําใหคุณภาพของสมุนไพรที่ผลิตขึ้น
ในโครงการสามารถจัดอยูในระดับพรีเมียมไดสบาย “โดยทั่วไปสารสกัด
ของแบรนดที่มีวางจําหนายในทองตลาดใน 1 แคปซูลจะมีปริมาณ
สารสําคัญ 20 มิลลิกรัม แตเปอรเซ็นตสารสําคัญของเราใน 1 แคปซูล
มีปริมาณมากกวานั้นมาก และไมจําเปนตองสกัดเสียดวยซ้ํา เราผลิต
ดวยกรรมวิธีที่ถูกตองตามมาตรฐาน GMP มีการฆาเชื้อดวยรังสีแกมมา 
จึงกลายเปน Premium Product ที่ใชแลวไดผลดี” ดร.กฤษณา กลาว

‘ลังกาสุกะ’ คือชื่ออาณาจักรโบราณของพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต 
ถกูนาํมาใชเปนชือ่แบรนดสนิคาของโครงการทัง้ขมิน้ชนัและฟาทะลายโจร 
เพ่ือใหงายตอการจดจาํ และมคีวามเปนหน่ึงเดียวของโครงการ ดร.กฤษณา
เลาวา ปจจบุนัการผลติยงัทําไดในปรมิาณทีไ่มสงูนัก และอาจยงัไมแพรหลาย
สําหรับการจําหนายโดยทั่วไป เนื่องจากจุดประสงคดั้งเดิมของโครงการ
คือการผลิตยาสมุนไพรไวใชในทองถิ่น แตความสําเร็จดานคุณภาพของ
ผลผลติทีด่ใีนวนันีถ้อืเปนกาวสําคญัทีจ่ะพฒันาตอไปไดอยางยัง่ยนืในอนาคต

ปลูกความสุขให้ชุมชน
อาจกลาวไดวาความสําเร็จที่เกิดข้ึนของโครงการนั้นมาจากชาวบาน 

ชมุชนและพืน้ทีเ่ปนสาํคญั เนือ่งจากขัน้ตอนการปลกูและดแูลสมนุไพรนัน้
ตองอาศยัความเขาใจ ใสใจ และอดทน เพ่ือทีจ่ะไดผลผลติทีด่ตีรงตามมาตรฐาน 
“การปลูกพืชสมุนไพรเหลานี้ตองทําดวยใจ เน่ืองจากเปนส่ิงท่ีเห็นผลชา 
เราตองรักและใสใจเขา เชน ตองคอยถอนหญาออกเพ่ือใหไมไปแยง
สารอาหารในดิน แตเมื่อทําสําเร็จ ประโยชนตาง  ๆ จะกลับคืนสูชุมชน
อยางแนนอน ทีใ่กลตวัคอืการพึง่ตวัเองได มรีายไดเสริม และสามารถรกัษา
ตวัเองเบือ้งตนโดยไมจาํเปนจะตองไปโรงพยาบาล ไมตองกินยาเคมมีากมายนกั 

นอกจากนี้ สิ่งท่ีเราตั้งใจใหเกิดขึ้น ยังมีอีก 3 ประการสําคัญ ไดแก 
Empowerment การถายทอดความรูเพ่ือเพิ่มศักยภาพของเขาใหสูงข้ึน 
เกิดเปน Equality ทีเ่ขาเกิดความรูสกึภาคภมูิใจ และรูสกึวาเขากเ็ทาเทยีม
กับคนอื่น ๆ ไมไดถูกทอดทิ้งเหมือนอยางที่เขาเคยรู สึกไมสบายใจ
แบบที่ผานมา สุดทายคือ Dignity ความภาคภูมิใจในทองถิ่นของตนเอง”

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.”

จากแนวทางการทํางานที่เห็นผล ทําให ดร.กฤษณา เชื่อวา 
ความรวมมือในโครงการปลูกพืชสมุนไพรเชนนี้จะสามารถตอยอดไป
ในอนาคตไดไมยาก ปจจุบันชุมชน กฟผ. ที่เขารวมปลูกพืชสมุนไพร 
มีการขยายพื้นที่ปลูกโดยอาศัยการถายทอดความรูของคนในชุมชน
และเครอืญาต ิตลอดจนการแลกเปลีย่นความรูของชาวบานในโครงการ 
“ในอนาคตดิฉันคิดอยากขยายโครงการไปสูภาคอีสาน เน่ืองจากตน
พันธุ ฟาทะลายโจรที่ใชในพื้นที่ภาคใตนั้นนํามาจากสวนพุทธธรรม 
จังหวัดสกลนคร ซึ่งเปนตนพันธุ ที่งามมาก ตอนนี้มีโครงการใหม
ที่วัดเขาศาลา จังหวัดสุรินทร และโครงการของพระอาจารยเยื้อน 
แหงวัดเขาศาลา ซึง่ทานมวีดัในสาขาอกีหลายแหง คดิวาดนิในบรเิวณน้ัน
เปนดินภูเขาไฟ นาจะใหผลผลิตที่ดีเชนกัน” ดร.กฤษณา กลาวปดทาย

โครงการตาง ๆ จะยังไมหยุดเพียงเทานี้ ตราบใดที่การพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชนยังเปนเรื่องสําคัญ พืชสมุนไพรจะเปน
แนวทางหน่ึงที่เขามาตอบโจทยทั้งในดานสุขภาพ และรายไดเสริม
ที่เพ่ิมข้ึน รวมท้ังยังชวยเสริมสรางแนวคิดการอยูรวมกัน ชวยเหลือ
พึ่งพากันและกัน เพ่ือเสริมความเขมแข็งใหกับชุมชน 

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.” 

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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SPEED: (v.) to move quickly. มีความหมายที่เราคุ้นเคยและจําได้เป็นอย่างดี คํา ๆ นี้ 
ได้ถกูนาํมาใช้เป็นค่านิยมและวัฒนธรรมองค์การของการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย 
(กฟผ.) ซึง่นอกจากจะแปลว่า ‘เคลือ่นทีอ่ย่างรวดเรว็’ แล้ว ยังมีความหมายแฝงในแตล่ะ
ตวัอักษร ซึง่ผูว่้าการและผูบ้รหิาร กฟผ. ได้ช่วยกันกลัน่กรองออกมาใหม่ เพือ่ให้สอดรบั
กับสถานการณ์รอบด้านที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีจุดมุ่งหมายให้พนักงาน กฟผ. ได้นํามา
ปรับใช้ในการทํางาน ดว้ยการเปล่ียนวิธีคิดและวิธีปฏิบัติ ให้ก้าวทันความเปล่ียนแปลง 

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.

‘SPEED’

EGAT Magazine ไดมีโอกาสพูดคุยกับ
พนักงาน กฟผ. จํานวนหนึ่ง เกี่ยวกับความเขาใจ
ในนิยามคําวา SPEED และการนํา SPEED 
มาปรับใชในการทํางาน ซึ่งพวกเขาเขาใจใน
ความหมายของแต ละตัวอักษรเป นอย างดี 
และเลาวานอกจากการทํางานแลว ยังไดนําไป
ปรับใชกับชีวิตประจําวันอีกดวย 

เริม่ที ่S: Synergy รวมพลังประสาน ซึง่ทกุคน
ตางเห็นตรงกันวาไมมีใครสา มารถทํางานสําเร็จ
ไดเพยีงลาํพงั ดงัน้ัน Teamwork จงึเปนหวัใจสาํคญั
ของการทาํงาน เพราะสิง่สําคญัทีท่าํใหการทาํงาน
เปนไปอยางราบรื่นคือการไดรับความรวมมือ
จากหนวยงานตาง ๆ โดยเฉพาะคนในองคการ
ที่เหมือนเปนครอบครัวเดียวกัน มองเปาหมาย
รวมกันโดยไมมีการแบงแยก และนอกองคการ
ที่มุงทําประโยชนเพื่อประเทศชาติและประชาชน

ถัดมาคือ P: Proactive Approach รุกงาน
กาวไกล การคิดวิเคราะห วางแผน ทํางานเชิงรุก 
ติดตามกระแสสังคมภายนอก และการคิดงาน
ใหสรางสรรค กาวทนัยคุสมยั เปนสิง่จาํเปนอยางย่ิง 
เพราะจะทําใหงานเปนไปตามเปาหมาย โดยทาํงาน
ใหรวดเรว็ ลดขัน้ตอนการทาํงานทีไ่มจาํเปนควบคู
กันไป จะทําใหงานมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

สวน E: Empathy ใสใจสรางมิตร การมี
มติรสมัพนัธทีด่ ีหรือการสราง Connection ทีด่กีบั
ทกุหนวยงาน จะชวยเสริมการทาํงานใหกนัและกนั 

‘SPEED REDEFINED’
HOW EGAT’S ORGANIZATIONAL 
ACRONYM RAISES THE BAR OF 
ITS OVERALL PERFORMANCE

EGAT  DNA
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SPEED: (v.) to move quickly. มีความหมายที่เราคุ้นเคยและจําได้เป็นอย่างดี คํา ๆ นี้ 
ได้ถกูนาํมาใช้เป็นค่านิยมและวัฒนธรรมองค์การของการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย 
(กฟผ.) ซึง่นอกจากจะแปลวา่ ‘เคลือ่นทีอ่ย่างรวดเรว็’ แล้ว ยังมีความหมายแฝงในแตล่ะ
ตวัอกัษร ซึง่ผูว่้าการและผูบ้รหิาร กฟผ. ได้ช่วยกนักลัน่กรองออกมาใหม่ เพือ่ให้สอดรบั
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‘SPEED REDEFINED’
HOW EGAT’S ORGANIZATIONAL 
ACRONYM RAISES THE BAR OF 
ITS OVERALL PERFORMANCE
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ทําใหตางฝายตางไดรับประโยชน รวมท้ังยังทําให
องคการไดรบัประโยชนดวย นอกจากนีเ้รายงัไดรบัฟง
ความเหน็ในหลายมติ ิหลายมมุมอง ทาํใหเกดิไอเดยี
ใหม ๆ ซึ่งเปนผลพลอยไดที่สามารถนํามาปรับใช
กับงานของเราตอไป

ยังมี E อีกตัวท่ีสําคัญไมแพกัน นั่นก็คือ E: 
Entrepreneurship คิดแบบผูประกอบการ การ
คิดถึงผลประโยชนขององคการ ผลลัพธที่ไดก็คือ
ผลประโยชนของพวกเราทุกคน การที่มีความรูสึก
เปนเจาขององคการ ทาํใหอยากทีจ่ะเรยีนรูและศกึษา
กลุมเปาหมาย พัฒนาศักยภาพของตัวเองอยูเสมอ
เพือ่ทาํประโยชนใหกบัองคการ พรอมแสวงหาโอกาส
หรือรูปแบบการทํางานใหม  ๆ  เพื่อตอบสนองลูกคา
ในงานของเรา โดยตองมองภาพรวมขององคการ 
คํานึงถึงตนทุนคาใชจายและความคุมคาในการ
ทํางาน ขณะเดียวกันตองมองความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
และวางแผนรองรับกับความเสี่ยงนั้นดวย

และสุดทาย D: Digitalization ขับเคล่ือนงาน
ดวยดิจิทัล ดวยสถานการณตอนนี้ทําใหการทํางาน
หรือการจัดกิจกรรมตาง ๆ ถูกปรับเปล่ียนเปน
รูปแบบออนไลนแทบทั้งส้ิน ทําใหตองหมั่นศึกษา
หาความรูเพ่ิมเติมอยูตลอดเวลา พรอมทั้งนําเอา
เทคโนโลยีเหลานี้มาปรับใชเพ่ือที่จะทําใหงาน
เดินหนาได ซึ่ง กฟผ. ก็ไดใหพนักงานบางสวน
ปฏิบัติงานจากที่พักอาศัย โดยนําเทคโนโลยีและ
แอปพลิเคชันใหม ๆ มาสนับสนุนในการทํางาน 
จึงสามารถลดเวลาการเดินทาง หรือเวลารับ-สง
เอกสาร เกิดความสะดวก รวดเร็ว และประหยัด
คาใชจายไดมากขึ้น นอกจากนี้ยังชวยใหสามารถ
ตอยอดโครงการดาน CSR โดยระดมการมีสวนรวม
จากเครือขายพันธมิตรและประชาชน เพื่อชวยเหลือ
สังคมไปดวยกัน ซึ่งทุกคนสามารถเขาถึงและอัปเดต
ขอมูลไดทุกที่ทุกเวลาอีกดวย

คานิยมองคการ ‘SPEED’ เปนสิ่งท่ีพนักงาน 
กฟผ. ไมวาจะอยูสวนไหนขององคการ ไดนํามา
ปรับใชในกระบวนการทํางานของตนเอง เพ่ือใหการ
ทํางานสําเร็จลุลวงตามเปาหมาย ซึ่งนอกจากจะทํา
เพ่ือขับเคลื่อนองคการใหเดินหนาไปไดอย าง
แข็งแกรงแลว ยังทําใหประเทศชาติและประชาชน
คนไทยไดรับส่ิงดี ๆ จากประสิทธิภาพการทํางาน
ที่เพิ่มมากขึ้นอีกดวย 

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 

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. 
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ผูทีม่ภีาวะนํา้หนกัเกินจะมโีอกาสเปนโรคเหลานีม้ากกวาปกต ิ2-3 เทา 
นอกจากนี้ ภาวะโรคอวนในประเทศไทย มีแนวโนมจะขยายตัวเพ่ิมขึ้นอีก
ในอนาคต จากผลการสํารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจรางกาย
พบคนไทยที่อายุ 15 ปขึ้นไป หรือมากกวา 1 ใน 3 อยูในภาวะนํ้าหนักเกิน
และอวนเพ่ิมขึ้นสองเทาตัวเมื่อเทียบกับในชวง 2 ทศวรรษท่ีผานมา 
และหากเปรียบเทียบในระดับภูมิภาคอาเซียนพบวาคนไทยอวนสูงสุด
เปนอันดับ 2 จากทั้งหมด 10 ประเทศอาเซียน รองจากประเทศมาเลเซีย
เทานั้น โดยมีคนไทยอวนถึงรอยละ 8.5 (ประมาณ 5.6 ลานคน) 
และพบวาคนไทยรอยละ 0.9 เขาเกณฑเปนโรคอวนที่พึงไดรับการผาตัด 
(ประมาณ 6.7 แสนคน)

กระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่า การแพร่ระบาดของ
เช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (โควดิ-19) ในช่วงเดอืนเมษายน- 
มถินุายน 2564 พบว่า ผูเ้สยีชวีติส่วนใหญ่มนีํา้หนกัตวัมาก
จนถึงภาวะโรคอ้วนหลายราย และมีอายุน้อยยังอยู่ในวัย
ทํางานโดยเฉลี่ยอายุ 29 ปี ต่างจากระลอกท่ีผ่านมา 
ซึ่งผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุและยังเป็นกลุ่มโรค 
NCDs (Non-Communicable Diseases) หรือกลุ่มโรค
ไม่ติดต่อเรื้อรัง ซ่ึงเป็นกลุ่มโรคที่ไม่ได้มีสาเหตุจากการ
ติดเชื้อหรือพาหะนําโรค แต่เกิดจากการเสื่อมสภาพ
ของร่างกาย โดยเฉพาะพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่นิยมการ
บริโภคอาหารท่ีมีรสหวาน มัน เค็ม และด่ืมแอลกอฮอล์ 
ซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงต่อการเสียชีวิตมากกว่าคนปกติทั่วไป
ถึง 7 เท่า หากเป็นโรคโควิด-19

ที่มา  กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
SOURCE  Division of Health Education, Department of Health Service Support, 
Ministry of Public Health

เมื่อติดโควิด-19 ถึง 7 เท่า

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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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:

พฤติกรรมการออกกําลังกาย
เสริมสร้างสมรรถภาพทางกายและจิตใจ

ควรเคลื่อนไหวออกแรง หรือออกกําลังกายในระดับปานกลาง
ที่ทําใหอัตราการหายใจแรงขึ้น (ไมจําเปนตองถึงข้ันหายใจหอบ) 
ทาํใหไดอยางนอยวนัละ 30 นาท ีสปัดาหละ 5 วนั อาจจะออกกาํลงักาย
ตอเนื่อง 30 นาที หรือแบงเปนชวง ๆ ชวงละ 10-15 นาที เปนตน 
เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง

ทั้งนี้ นอกจากการปรับพฤติกรรมแลว หรือแมแตไดรับวัคซีน
ครบแลว ก็ยังจะต องปฏิบัติตามมาตรการ D−M−H−T−T−A 
คอื เวนระยะหาง (Distancing) สวมหนากากทกุครัง้ (Mask Wearing) 
ลางมือบอย ๆ (Hand Washing) ตรวจวัดอุณหภูมิ (Temperature) 
ตรวจเร็วควบคุมไว (Testing) ไปไหนสแกนไทยชนะ (Application 
ไทยชนะ) เพ่ือรวมมือกันปองกันและลดการแพรระบาดของโรค
โควิด-19 ในสังคม 

ดังนั้นในสถานการณโควิด-19 ที่รุนแรงระลอกนี้ ทุกเพศ
ทุกวัยไมเฉพาะวัยทํางาน ตางมีความเสี่ยงตอการเปนโรค
โควิด-19 หากประมาท การดตก โดยเฉพาะวัยทํางานที่มี
พฤตกิรรมการใชชวีติ ทีม่กัรบัประทานอาหารรสจดั เนนหวาน 
มัน และเค็ม ประกอบกับไมคอยมีเวลาออกกําลังกาย 
ดื่มแอลกอฮอล และสูบบุหร่ี ก็จะมีความเส่ียงตอการ
เปนโรคตาง  ๆ  โดยเฉพาะโรคอวน โรคเบาหวาน โรคความดนั
โลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด เพ่ือความปลอดภัย จึงมี
ขอแนะนาํในการดแูลสขุภาพ 2 เร่ืองคอื พฤติกรรมการบรโิภค
อาหาร และพฤติกรรมการออกกําลังกาย ดังนี้

พฤติกรรมการบริโภคอาหาร 
เพื่อสุขภาพ เสริมสร้างร่างกาย 
และปลอดภัยจากโรค

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

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. 
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ใครทีค่ดิว่าการเทีย่วพพิธิภณัฑ์เป็นเร่ืองโบร้าณ…โบราณ 
ลองมาเปิดมุมมองใหม่ไปกับพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง
ของไทยท่ีแค่คลิกกไ็ด้เทีย่วกันเพลนิ ๆ  เหมือนเดนิชมอยู่ใน
สถานทีจ่รงิ แถมยงัได้ความรูห้ลากหลายจากพพิธิภณัฑ์
ด้านต่าง ๆ  ท่ีจดัเต็มทัง้ข้อมลูความรู้ ภาพสวยงาม คลิป
วดิโีอน่าสนใจ และบางแห่งยงัมีกจิกรรมให้ร่วมสนุกด้วย

ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สํานักงานกลาง
นอกจากภารกิจหลักในการผลิตไฟฟาเพื่อคนไทย สรางความมั่นคง

ดานพลังงานซึ่งเปนรากฐานสําคัญในการขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจ
ของประเทศใหกาวหนา การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 
ยงัมุงมัน่ในการรวมสรางสังคมแหงภูมปิญญาดานพลงังาน จากองคความรู
ในการผลติไฟฟาเพือ่ความสขุของคนไทยมากวา 50 ป ผานศนูยการเรยีนรู 
กฟผ. ทั้ง 8 แหงทั่วประเทศไทย แมที่ผานมาสถานการณโควิด-19 ทําให
เราไมสามารถไปเท่ียวชมศูนยการเรียนรู กฟผ. ได แตยังมีกิจกรรม
ทางออนไลนผานเว็บไซตใหเรียนรูและรวมสนุกอยางตอเนื่อง 

หนึง่ในนัน้คอืศนูยการเรยีนรู กฟผ. สาํนกังานกลาง ตัง้อยูเชิงสะพาน
พระราม 7 อาํเภอบางกรวย จงัหวัดนนทบุร ีซึง่ถือเปน Learning Center 
ทีน่าํเสนอนทิรรศการพลงังานไฟฟาท่ีใหญและทันสมยัทีส่ดุในประเทศไทย 
ไดเพิ่มโอกาสใหทุกคนเขาถึงองคความรูดานพลังงานไฟฟา นวัตกรรม 
สิ่งแวดลอม และกิจกรรมตาง ๆ ไดสะดวกงายดายยิ่งข้ึน ไมวาจะ
อยูบานหรือที่ไหน ๆ แคคลิกเว็บไซตก็เที่ยวชมศูนยการเรียนรู กฟผ. 
สํานักงานกลางได โดยผานนิทรรศการเสมือนจริง (Virtual Learning 
Center) ทีส่ามารถชมได 360 องศา จากอปุกรณตาง  ๆ  เชน คอมพวิเตอร 
แท็บเล็ต และโทรศัพทมือถือ

ภายในพื้นที่ 4 ชั้นของศูนยการเรียนรูแหงน้ีมีจุดชมตาง ๆ ที่ให
ความรูมากมาย แบงเปนนิทรรศการถาวร มีทั้งหมด 7 โซนความรู

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. 

อยู่บ้านก็เที่ยวได้แค่คลิก!
A VISIT TO 
FOUR MUSEUMS 
WITHOUT EVEN LEAVING HOME

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.

และนิทรรศการหมุนเวียน ซึ่งเราสามารถดูแผนผังของอาคารเพื่อคลิก
ไปยังโซนท่ีตองการไดเลย รวมถึงคลิกชมท้ังภายในและภายนอกอาคาร
ไดดวย มาเริม่กนัทีบ่รรยากาศดานนอกของศนูยการเรยีนรู เชน สวนริมนํา้ 
เสาสงไฟฟาแรงสูง สถานีชารจรถ EV รวมถึงบานรักษพลังงาน เพื่อเปน
ตัวอยางไอเดียสําหรับคนที่อยากสรางบานประหยัดพลังงาน จากนั้น
เขาสูภายในอาคารที่ตอนรับเราดวยนิทรรศการหมุนเวียน ซึ่งตอนนี้
จดัแสดงเกีย่วกับพระราชกรณยีกิจทีม่คีวามเกีย่วของกับไฟฟาในรชัสมยั
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9 และพบกับนิทรรศการโซนที่ 1 
จุดประกาย – บทเร่ิมตนการเรียนรูในโลกพลังงานไฟฟา ซึ่งเปนโซน
สําหรับตอนรับทุกคนเขาสูศูนยการเรียนรูแหงนี้

นทิรรศการโซนที ่2 จากแสงแรกสูแสงนิรนัดร - ชมภาพยนตรทีพ่าเรา
ยอนเวลาสูยุคแสงแรกแหงสยามในสมัยรัชกาลท่ี 5 เมื่อเริ่มมีไฟฟาใช
ครัง้แรก การกอตัง้บริษทัผลิตไฟฟาของไทย และพฒันาการดานพลงังาน
ไฟฟาของไทยจนถึงยุคปจจุบันเพ่ือใหเราไดตระหนักถึงความสําคัญ
ในการประหยัดและรูคุณคาของพลังงานไฟฟา 
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ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สํานักงานกลาง
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แท็บเล็ต และโทรศัพทมือถือ

ภายในพื้นที่ 4 ชั้นของศูนยการเรียนรูแหงน้ีมีจุดชมตาง ๆ ที่ให
ความรูมากมาย แบงเปนนิทรรศการถาวร มีทั้งหมด 7 โซนความรู
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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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ไปยังโซนท่ีตองการไดเลย รวมถึงคลิกชมท้ังภายในและภายนอกอาคาร
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นิทรรศการโซนที่ 3 คืนสูสมดุล - มาสัมผัสชีวิตอนาคตที่มีความสมดุล
ระหวางมนุษย ธรรมชาติ และเทคโนโลยี จากคลิปวิดีโอที่พาเราไปเท่ียว
เมืองเรืองแสงหรือเมืองแหงอนาคต ที่เราทุกคนจะมีสวนรวมเปนทั้งผูผลิต
พลังงานและเปนผูบริโภคที่ใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ 

นิทรรศการโซนที่ 4 สายนํ้าแหงความภูมิใจ – เปนการเลาเรื่องภารกิจ
ดานตาง ๆ  ของ กฟผ. ในการดูแลชุมชนผานโครงการตาง ๆ  โดยเลาเรื่อง
ผานสายนํ้า ตั้งแตปาตนนํ้าจนถึงปลายนํ้า ไมวาจะเปนงานอนุรักษฟนฟู
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมควบคูไปกับการผลิตไฟฟาเพื่อความสุขของ
คนไทย ซึ่งเปนภารกิจที่สรางความภาคภูมิใจใหชาว กฟผ. ทุกคน 

นทิรรศการโซนที ่5 นวตักรรมเพือ่ชวีติ – พบกับเร่ืองราวพลังงานไฟฟา
ของประเทศไทย การผลิตไฟฟาดวยโรงไฟฟาในยุคแรกเริ่มที่ตองฝาฟน
อุปสรรคมากมาย จนพัฒนามาเปนโรงไฟฟาที่ทันสมัยและเปนมิตร
กบัส่ิงแวดลอม รวมถงึเรียนรูกระบวนการผลติไฟฟาจากพลังงานทางเลือก 
เชน พลังงานลม พลังงานนํ้า และพลังงานแสงอาทิตย

นิทรรศการโซนท่ี 6 โลกท่ียั่งยืน - ชวนไปทองโลกพลังงานไฟฟา 
ดวยการคลิกท่ีลูกโลกเพื่อชมคลิปวิดีโอที่เลาถึงการบริหารจัดการไฟฟา
จากประเทศตาง ๆ  ตามความเหมาะสมจากลกัษณะภมูปิระเทศ ทรพัยากร
และจาํนวนประชากร ซึง่แตละประเทศจะมกีารบรหิารจดัการทีแ่ตกตางกนั 

และนิทรรศการโซนที่ 7 แสงนิรันดร - เปนโซนสุดทายที่จะเปนโซน
ประมวลผลการเรียนรูและรวมพลงั “สรางแสงแหงสุขนิรันดร” 

พรอมชมบรรยากาศของสวนดาดฟาทีม่องเหน็ววิแมนํา้เจาพระยาและ
นทิรรศการอาคารประหยดัพลงังาน ซึง่ทําใหเรารูจกัอาคารศนูยการเรยีนรู

แหงน้ีมากยิ่งข้ึน โดยนอกจากจะมีรูปลักษณที่สวยงามทันสมัยแลว 
ยงัไดรบัการรบัรองมาตรฐานอาคารเขยีวของประเทศสหรฐัอเมรกิา (LEED) 
ในระดบั Platinum และผานการตรวจประเมนิอาคารตามมาตรฐานเกณฑ
การประเมนิความยัง่ยืนทางพลงังานและสิง่แวดลอมไทย (Thai’s Rating of 
Energy and Environmental Sustainability: TREES) ซึ่งเปนมาตรฐาน
อาคารอนุรักษพลังงานของประเทศไทยจากสถาบันอาคารเขียวไทย 
ในชวงคะแนนสงูสุดระดบั PLATINUM สําหรบัอาคารกอสรางและปรบัปรุง
โครงการใหม ถอืเปนตนแบบอาคารอนรุกัษพลังงาน โดยลาสุดไดรบัรางวัล
รองชนะเลิศอนัดบั 1 จากงาน ASEAN Energy Awards 2021 ดานอนรุกัษ
พลงังานประเภทอาคารสีเขียว (อาคารขนาดใหญ) และรางวัลดีเดน Thailand 
Energy Awards 2021 ดานอนุรักษพลังงานประเภทอาคาร สรางสรรค
เพ่ือการอนรุกัษพลังงาน (อาคารใหม) จากกรมพัฒนาพลงังานทดแทนและ
อนุรักษพลังงาน (พพ.) อีกดวย 

หลังจากคลิกชมนิทรรศการเสมือนจริง 360 องศาแลว เรายังสามารถ
คลกิลงิกเขาสู Adventure Game ซึง่เปนเกมหลักของเว็บไซตใหไดผจญภยั
รวมสะสมแตมจากการตอบคาํถามไปกบั ENGY มาสคอต กฟผ. พรอมดวย 
HAPPY และ POWER มาสคอตศูนยการเรียนรู กฟผ. สํานักงานกลาง
และ Seasonal เกม ซึง่จะไดเรยีนรูเรือ่งการผลติไฟฟาผานเกมทีส่นุกสนาน 
โดยมี HAPPY และ POWER เปนผูชวย เพื่อสะสมแตมแลกของที่ระลึกได
ในอนาคต แลวปลดล็อกไปทีละดาน โดย Login ผาน E-mail, Google 
Account หรอื Facebook Account กไ็ด นอกจากนี ้ยงัมีขาวสาร บทความ 
องคความรูตาง ๆ  และสมัมนาออนไลน ใหไดตดิตามตลอดทัง้ป นบัเปนการ
เรียนรูดานพลังงานไฟฟาทางออนไลนที่สนุก หลากหลาย และยังเขาถึงได
ทุกที่ เรียนรูไดทุกเวลาจริง ๆ ! 

ศูนยการเรียนรู กฟผ. สํานักงานกลาง เปดใหเขาชมฟรี วันอังคาร-
วันอาทิตย เวลา 09.00 -16.00 น. (หยุดวันจันทร และวันหยุดนักขัตฤกษ) 
สอบถามเพ่ิมเติมคลิกที่ เฟซบุ ก https://www.facebook.com/
egatlearningcenter หรือโทร. 0 2436 8953 และสามารถเขาชมเว็บไซต
พรอมนิทรรศการเสมือนจริงไดที่ https://learningcenter.egat.co.th

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.

โซน 3 คืนสู่สมดุล

โซน 4 สายนํ้าแห่งความภูมิใจ

โซน 7 แสงนิรันดร์

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

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 

โซน 6 โลกท่ียัง่ยนื โซน 5 นวัตกรรมเพื่อชีวิต

OCTOBER - DECEMBER 2021 53

FOLLOW ME



EGAT MAGAZINE52

นิทรรศการโซนที่ 3 คืนสูสมดุล - มาสัมผัสชีวิตอนาคตที่มีความสมดุล
ระหวางมนุษย ธรรมชาติ และเทคโนโลยี จากคลิปวิดีโอที่พาเราไปเท่ียว
เมืองเรืองแสงหรือเมืองแหงอนาคต ที่เราทุกคนจะมีสวนรวมเปนทั้งผูผลิต
พลังงานและเปนผูบริโภคที่ใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ 

นิทรรศการโซนที่ 4 สายนํ้าแหงความภูมิใจ – เปนการเลาเรื่องภารกิจ
ดานตาง ๆ  ของ กฟผ. ในการดูแลชุมชนผานโครงการตาง ๆ  โดยเลาเรื่อง
ผานสายนํ้า ตั้งแตปาตนนํ้าจนถึงปลายนํ้า ไมวาจะเปนงานอนุรักษฟนฟู
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมควบคูไปกับการผลิตไฟฟาเพื่อความสุขของ
คนไทย ซึ่งเปนภารกิจทีส่รางความภาคภูมิใจใหชาว กฟผ. ทุกคน 

นทิรรศการโซนที ่5 นวตักรรมเพ่ือชีวติ – พบกับเร่ืองราวพลังงานไฟฟา
ของประเทศไทย การผลิตไฟฟาดวยโรงไฟฟาในยุคแรกเริ่มที่ตองฝาฟน
อุปสรรคมากมาย จนพัฒนามาเปนโรงไฟฟาที่ทันสมัยและเปนมิตร
กบัส่ิงแวดลอม รวมถงึเรยีนรูกระบวนการผลิตไฟฟาจากพลังงานทางเลือก 
เชน พลังงานลม พลังงานนํ้า และพลังงานแสงอาทิตย

นิทรรศการโซนท่ี 6 โลกท่ียั่งยืน - ชวนไปทองโลกพลังงานไฟฟา 
ดวยการคลิกท่ีลูกโลกเพื่อชมคลิปวิดีโอที่เลาถึงการบริหารจัดการไฟฟา
จากประเทศตาง ๆ  ตามความเหมาะสมจากลกัษณะภมูปิระเทศ ทรพัยากร
และจาํนวนประชากร ซึง่แตละประเทศจะมกีารบรหิารจดัการทีแ่ตกตางกนั 

และนิทรรศการโซนท่ี 7 แสงนิรันดร - เปนโซนสุดทายที่จะเปนโซน
ประมวลผลการเรียนรูและรวมพลงั “สรางแสงแหงสุขนิรันดร” 

พรอมชมบรรยากาศของสวนดาดฟาทีม่องเหน็วิวแมนํา้เจาพระยาและ
นทิรรศการอาคารประหยดัพลงังาน ซึง่ทําใหเรารูจกัอาคารศนูยการเรยีนรู

แหงน้ีมากยิ่งข้ึน โดยนอกจากจะมีรูปลักษณที่สวยงามทันสมัยแลว 
ยงัไดรบัการรบัรองมาตรฐานอาคารเขยีวของประเทศสหรฐัอเมรกิา (LEED) 
ในระดบั Platinum และผานการตรวจประเมนิอาคารตามมาตรฐานเกณฑ
การประเมนิความยัง่ยืนทางพลงังานและสิง่แวดลอมไทย (Thai’s Rating of 
Energy and Environmental Sustainability: TREES) ซึ่งเปนมาตรฐาน
อาคารอนุรักษพลังงานของประเทศไทยจากสถาบันอาคารเขียวไทย 
ในชวงคะแนนสงูสุดระดบั PLATINUM สาํหรบัอาคารกอสรางและปรบัปรุง
โครงการใหม ถอืเปนตนแบบอาคารอนรุกัษพลังงาน โดยลาสุดไดรบัรางวัล
รองชนะเลศิอนัดับ 1 จากงาน ASEAN Energy Awards 2021 ดานอนรุกัษ
พลงังานประเภทอาคารสีเขียว (อาคารขนาดใหญ) และรางวัลดเีดน Thailand 
Energy Awards 2021 ดานอนุรักษพลังงานประเภทอาคาร สรางสรรค
เพ่ือการอนรุกัษพลังงาน (อาคารใหม) จากกรมพัฒนาพลงังานทดแทนและ
อนุรักษพลังงาน (พพ.) อีกดวย 

หลังจากคลิกชมนิทรรศการเสมือนจริง 360 องศาแลว เรายังสามารถ
คลกิลงิกเขาสู Adventure Game ซึง่เปนเกมหลักของเว็บไซตใหไดผจญภยั
รวมสะสมแตมจากการตอบคาํถามไปกบั ENGY มาสคอต กฟผ. พรอมดวย 
HAPPY และ POWER มาสคอตศูนยการเรียนรู กฟผ. สํานักงานกลาง
และ Seasonal เกม ซึง่จะไดเรยีนรูเรือ่งการผลติไฟฟาผานเกมทีส่นุกสนาน 
โดยมี HAPPY และ POWER เปนผูชวย เพื่อสะสมแตมแลกของที่ระลึกได
ในอนาคต แลวปลดล็อกไปทีละดาน โดย Login ผาน E-mail, Google 
Account หรอื Facebook Account กไ็ด นอกจากน้ี ยงัมีขาวสาร บทความ 
องคความรูตาง ๆ  และสัมมนาออนไลน ใหไดตดิตามตลอดทัง้ป นบัเปนการ
เรียนรูดานพลังงานไฟฟาทางออนไลนที่สนุก หลากหลาย และยังเขาถึงได
ทุกที ่เรียนรูไดทุกเวลาจริง ๆ ! 

ศูนยการเรียนรู กฟผ. สํานักงานกลาง เปดใหเขาชมฟรี วันอังคาร-
วันอาทิตย เวลา 09.00 -16.00 น. (หยุดวันจันทร และวันหยุดนักขัตฤกษ) 
สอบถามเพ่ิมเติมคลิกที่ เฟซบุ ก https://www.facebook.com/
egatlearningcenter หรือโทร. 0 2436 8953 และสามารถเขาชมเว็บไซต
พรอมนิทรรศการเสมือนจริงไดที่ https://learningcenter.egat.co.th

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.

โซน 3 คืนสู่สมดุล
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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

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 
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OCTOBER - DECEMBER 2021 53

FOLLOW ME



OCTOBER - DECEMBER 2021 55

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
(อพวช.)   

ไมใชแคหน่ึงแตมถีงึ 3 พพิธิภณัฑทีท่างองคการพพิธิภณัฑวทิยาศาสตร
แหงชาติ (อพวช.) เปดใหชมแบบเสมือนจริงเพ่ือสงเสริมการเรียนรู 
ของเยาวชนและประชาชนทั่วไป มีทั้งพิพิธภัณฑวิทยาศาสตร ที่อยูภายใน
ตกึลกูเตา นาํเสนอความรูทางวิทยาศาสตรทีค่รอบคลุมทกุดาน เชน ประวัติ
นักวิทยาศาสตรที่สําคัญของโลก นิทรรศการไฟฟา นิทรรศการนาโน
สูอนาคต วทิยาศาสตรกบัภูมปิญญาไทย ฯลฯ โดยมเีจาหนาทีแ่ละหุนยนต
นาํชม 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

MUSEUM SIAM: DISCOVERY MUSEUM
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 
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NATIONAL MUSEUM BANGKOK
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

มิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้
หนึง่ในแหลงเรยีนรูทีม่สีสีนั นาตืน่ตาตืน่ใจ เปนพพิธิภัณฑการเรยีนรูรปูแบบใหม

ที่มีการนําเสนอดวยเทคโนโลยีทันสมัย เนนกิจกรรมสรางสรรคที่ทําใหการเรียนรู
ประวตัศิาสตรและเรือ่งราวตาง ๆ  เปนไปอยางสนุกสนาน ไมนาเบือ่แลว ยงัมีพพิธิภณัฑ
เสมือนจริงใหชมดวย โดยมีทั้งนิทรรศการถาวรในหัวขอ “ถอดรหัสไทย” ที่พาไป
คนหาความหมายแทจรงิของความเปนไทยในมติติาง ๆ  อาท ิสถาปตยกรรม วฒันธรรม
ประเพณี อาหารการกนิ การแตงกาย และหวัขอ “เรียงความประเทศไทย” เลาถงึสมยั
สวุรรณภมูเิมือ่ 3,000 ปกอนจนถงึกาํเนดิสยามประเทศและประเทศไทยในปจจบุนั

สวนนทิรรศการหมนุเวียนกม็ใีหคลกิชมกนัหลายหวัขอ ไมวาจะเปนนทิรรศการ 
“ลองรอยราชดาํเนนิ” ทีพ่ายอนความทรงจาํ ไปกับถนนสายประวัตศิาสตร ฟงเร่ืองเลา
ตางมุมมอง พรอมแลนดมารกสําคัญบนถนนราชดําเนินจากเสียงบรรยายประกอบ
ของคณะเกศทิพย นกัพากยนยิายวทิยชุือ่ดงั “พระนคร on the move” กบัการปรับตวั
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 

จรวดไฮโดรเจน พลาสมาบอล ฯลฯ ที่ดูแลวอยากไปสัมผัสของจริง
สวนพพิธิภณัฑธรรมชาตวิทิยา จะเปนการพาชมนทิรรศการกลางแจง

ซึ่งจัดแสดงหุ นจําลองของส่ิงมีชีวิตที่มีการคนพบซากดึกดําบรรพ
ในเมืองไทย เชน ไดโนเสารและสัตวเล้ือยคลาน โครงกระดูกจริงของ
วาฬบรูดา สวนนิทรรศการถาวรเลาถึงการกําเนิดโลกสูการกําเนิดสรรพส่ิง 
วิวัฒนาการและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตใน 5 อาณาจักรคือ 
แบคทีเรีย โปรติสตา เห็ดรา พืช และสัตว นิทรรศการ 100 ป นายแพทย
บญุสง เลขะกุล และพิพธิภณัฑเทคโนโลยสีารสนเทศ มนีทิรรศการทีเ่ลาถงึ
วิวัฒนาการของเทคโนโลยีการสื่อสารในยุคตาง ๆ 

องคการพพิธิภณัฑวทิยาศาสตรตัง้อยูทีต่าํบลคลองหา จงัหวัดปทุมธานี 
เปดทุกวันอังคาร-วันอาทิตย และนักขัตฤกษ เวลา 09.30-16.00 น. 
ปดทุกวันจนัทร โทร. 0 2577 9999 ตอ 2122, 2123 ชมพพิธิภณัฑเสมือนจรงิ
ที่ www.nsm.or.th/online-science/museum-on-demand2.html

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติแหงแรกของไทย เดิมทีเปนพระราชวัง

บวรสถานมงคลหรือวังหนา ประกอบไปดวยพระที่นั่ง และพระตําหนัก
ตาง ๆ ที่ยังคงเอกลักษณทางสถาปตยกรรมไทยอันงดงาม เชน พระที่นั่ง
ศวิโมกขพิมาน พระท่ีนัง่อศิเรศราชานสุรณ พระท่ีนัง่อศิราวนิจิฉัย พระทีน่ัง่
พุทไธสวรรย พระตําหนักแดง เปนตน โดยภายในหมูพระที่นั่งมีการ
จดัแสดงโบราณวัตถแุละศลิปวัตถมุากมาย ไมวาจะเปนพระพุทธรปู เทวรูป 
ศิลาจารึก ทับหลัง ภาชนะดินเผา กลองที่ใชตีในกองทัพ หัวโขนหนุมาน
เครื่องประดับ ราชรถตาง ๆ ที่ใชในพระราชพิธี ภาพจิตรกรรมฝาผนัง 
เครื่องเรือนและของสะสมในรัชกาลที่ 4-5 ฯลฯ ซึ่งบางช้ินสามารถคลิกชม
ชดั ๆ  แบบสามมิตไิดดวย ทาํใหเห็นรายละเอยีดทีว่จิติรงดงามของศิลปวัตถุ
ไมแพการไปชมจริง ๆ และยังชมดานนอกของพระที่นั่งตาง ๆ ได รวมถึง
มีเพลงประกอบที่ไพเราะ พรอมเสียงบรรยายไทย-อังกฤษดวย

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร ตั้งอยู ที่ถนนหนาพระธาตุ 
เขตพระนคร กรุงเทพฯ เปดทุกวันพุธ-วันอาทิตย เวลา 09.00-16.00 น. 
(ปดวันจนัทร-องัคาร และวนัหยดุนักขตัฤกษ) คลกิชมพพิธิภณัฑเสมือนจรงิ
ที่ www.virtualmuseum.nearts.go.th 
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องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
(อพวช.)   

ไมใชแคหน่ึงแตมถีงึ 3 พพิธิภณัฑทีท่างองคการพพิธิภณัฑวทิยาศาสตร
แหงชาติ (อพวช.) เปดใหชมแบบเสมือนจริงเพ่ือสงเสริมการเรียนรู 
ของเยาวชนและประชาชนทั่วไป มีทั้งพิพิธภัณฑวิทยาศาสตร ที่อยูภายใน
ตกึลูกเตา นาํเสนอความรูทางวิทยาศาสตรทีค่รอบคลุมทุกดาน เชน ประวัติ
นักวิทยาศาสตรที่สําคัญของโลก นิทรรศการไฟฟา นิทรรศการนาโน
สูอนาคต วทิยาศาสตรกบัภูมปิญญาไทย ฯลฯ โดยมเีจาหนาทีแ่ละหุนยนต
นาํชม 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

MUSEUM SIAM: DISCOVERY MUSEUM
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 

EGAT MAGAZINE54

NATIONAL MUSEUM BANGKOK
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

มิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้
หนึง่ในแหลงเรียนรูทีม่สีสีนั นาตืน่ตาตืน่ใจ เปนพพิธิภณัฑการเรียนรูรปูแบบใหม

ที่มีการนําเสนอดวยเทคโนโลยีทันสมัย เนนกิจกรรมสรางสรรคที่ทําใหการเรียนรู
ประวตัศิาสตรและเรือ่งราวตาง ๆ  เปนไปอยางสนุกสนาน ไมนาเบือ่แลว ยงัมีพพิธิภณัฑ
เสมือนจริงใหชมดวย โดยมีทั้งนิทรรศการถาวรในหัวขอ “ถอดรหัสไทย” ที่พาไป
คนหาความหมายแทจรงิของความเปนไทยในมิตติาง ๆ  อาท ิสถาปตยกรรม วฒันธรรม
ประเพณ ีอาหารการกนิ การแตงกาย และหวัขอ “เรียงความประเทศไทย” เลาถงึสมัย
สวุรรณภมูเิมือ่ 3,000 ปกอนจนถงึกาํเนดิสยามประเทศและประเทศไทยในปจจบุนั

สวนนทิรรศการหมนุเวียนก็มใีหคลกิชมกนัหลายหวัขอ ไมวาจะเปนนทิรรศการ 
“ลองรอยราชดาํเนนิ” ทีพ่ายอนความทรงจาํ ไปกับถนนสายประวัตศิาสตร ฟงเร่ืองเลา
ตางมุมมอง พรอมแลนดมารกสําคัญบนถนนราชดาํเนินจากเสียงบรรยายประกอบ
ของคณะเกศทิพย นกัพากยนยิายวทิยชุือ่ดงั “พระนคร on the move” กบัการปรับตวั
ของสยามประเทศเขาสูสังคมตะวันตก และการฟนยานสามยอด-วังบูรพา-พาหุรัด 
ใหกลับมาคึกคัก แลวมาเรียนรูสังคมไทยผานวิกฤตการณ “ตมยํากุงวิทยา: วิชานี้
อยาเลียน!” หรือมาทําความรูจักเพ่ือนบานในมุมมองใหม 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 

จรวดไฮโดรเจน พลาสมาบอล ฯลฯ ที่ดูแลวอยากไปสัมผัสของจริง
สวนพิพธิภณัฑธรรมชาตวิทิยา จะเปนการพาชมนทิรรศการกลางแจง

ซึ่งจัดแสดงหุ นจําลองของส่ิงมีชีวิตที่มีการคนพบซากดึกดําบรรพ
ในเมืองไทย เชน ไดโนเสารและสัตวเล้ือยคลาน โครงกระดูกจริงของ
วาฬบรูดา สวนนิทรรศการถาวรเลาถงึการกาํเนดิโลกสูการกาํเนดิสรรพส่ิง 
วิวัฒนาการและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตใน 5 อาณาจักรคือ 
แบคทีเรีย โปรติสตา เห็ดรา พืช และสัตว นิทรรศการ 100 ป นายแพทย
บญุสง เลขะกุล และพพิธิภณัฑเทคโนโลยสีารสนเทศ มนีทิรรศการทีเ่ลาถงึ
วิวัฒนาการของเทคโนโลยีการสื่อสารในยุคตาง ๆ 

องคการพพิธิภณัฑวทิยาศาสตรตัง้อยูทีต่าํบลคลองหา จงัหวัดปทุมธานี 
เปดทุกวันอังคาร-วันอาทิตย และนักขัตฤกษ เวลา 09.30-16.00 น. 
ปดทุกวันจนัทร โทร. 0 2577 9999 ตอ 2122, 2123 ชมพพิธิภณัฑเสมือนจรงิ
ที่ www.nsm.or.th/online-science/museum-on-demand2.html

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติแหงแรกของไทย เดิมทีเปนพระราชวัง

บวรสถานมงคลหรือวังหนา ประกอบไปดวยพระที่นั่ง และพระตําหนัก
ตาง ๆ ที่ยังคงเอกลักษณทางสถาปตยกรรมไทยอันงดงาม เชน 
ศวิโมกขพิมาน พระทีน่ัง่อศิเรศราชานสุรณ พระทีน่ัง่อศิราวนิจิฉยั 
พุทไธสวรรย พระตําหนักแดง เปนตน โดยภายในหมูพระที่นั่
จดัแสดงโบราณวัตถแุละศลิปวัตถมุากมาย ไมวาจะเปนพระพุทธรปู 
ศิลาจารึก ทับหลัง ภาชนะดินเผา กลองที่ใชตีในกองทัพ หั
เครื่องประดับ ราชรถตาง ๆ ที่ใชในพระราชพิธี ภาพจิ
เครื่องเรือนและของสะสมในรัชกาลที่ 4-5 ฯลฯ ซึ่งบางช
ชดั ๆ  แบบสามมิตไิดดวย ทาํใหเห็นรายละเอยีดทีว่จิติรงดงามของศิ
ไมแพการไปชมจริง ๆ และยังชมดานนอกของพระที่นั่งตาง ๆ ได 
มีเพลงประกอบท่ีไพเราะ พรอมเสียงบรรยายไทย-อังกฤษดวย

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร ตั้งอยู ที่ถนนหน
เขตพระนคร กรุงเทพฯ เปดทุกวันพุธ-วันอาทิตย เวลา
(ปดวันจนัทร-องัคาร และวนัหยดุนักขัตฤกษ) คลกิชมพพิธิภณัฑเสมื
ที่ www.virtualmuseum.nearts.go.th 
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รางวัล Asean Energy Awards 
ชนะเลิศประเภทความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

รองชนะเลิศประเภทนวัตกรรมถ่านหิน การทําเหมืองถ่านหินแบบเปิด  
การใช้เทคโนโลยีถ่านหินสะอาดในโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ 

และด้านอนุรักษ์พลังงาน

2021

รางวัล Thailand Energy Awards
รางวัลดีเด่นด้านผู้ส่งเสริมด้านพลังงาน และด้านอนุรักษ์พลังงาน

2021

PRIDE
OF EGAT

รางวัล Princess Health Award
ชนะเลิศประเภทองค์กรดีเด่นด้านการส่งเสริมสุขภาพ
และอนามัยสิ่งแวดล้อม

2021




