
 ฝนตกทีไรคนใชรถก็มักจะตองทำใจกับสภาพการจราจรท่ีติดขัดกวาปกติ และย่ิงตองทำใจเพ่ิมข้ึน 
จากคราบสกปรกเกาะติดรถจนไมนามอง ซึ่งคราบสกปรกที่เกิดขึ้นนั้น อาจจะมาจากน้ำสกปรกที่
ทวมขังอยูที่พื้นถนนกระเซ็นมาถูกตัวรถ หรือเกิดจากฝุนละอองที่เกาะอยูที่ตัวรถรวมตัวกับน้ำฝน 
ซึ่งหากปลอยใหรถแหงเอง คราบสกปรกก็จะเห็นชัดขึ้น
 คนสวนใหญอาจคิดวา “ยังไมตองรีบลางรถหรอก อีกซักพักฝนก็จะตกอีก น้ำฝนก็ชะคราบ
สกปรกออกเอง” แตถาย่ิงปลอยไว คราบสกปรกก็ย่ิงเห็นชัดข้ึน จดหมายขาวอนุรักษพลังงานมีขอแนะนำ
ในการใชน้ำลางรถอยางประหยัดและถูกวิธีมาฝาก
 การลางรถที่ถูกวิธีนั้น เริ่มดวยการปดฝุนที่ตัวรถกอนทำการลาง และควรรองน้ำใสภาชนะแลว
ใชผาหรือเครื่องมือลางรถจุมน้ำลงในถัง เพื่อเช็ดทำความสะอาดแทนการใชสายยางฉีดน้ำโดยตรง 
จากนั้นเช็ดรถใหสะอาดเพียงเทานี้ รถของทานก็จะสะอาด และชวยประหยัดน้ำไดอีกดวย

 พลังงานแสงอาทิตย จัดเปนพลังงานทดแทนรูปแบบหนึ่ง ที่ไดจากธรรมชาติแบบไมมีวันหมด 
เปนแหลงพลังงานท่ีม่ันคงและสามารถใชไดในระยะยาว อีกท้ังยังจัดเปนพลังงานสะอาด ปราศจาก
ปญหามลภาวะทางสิ่งแวดลอม

 จะดีแคไหน หากเราสามารถผลิตพลังงานไฟฟาใชไดเองที่บาน !!!

 ฝนนี้ไมไกลเกินเอื้อม เพราะปจจุบันบานที่เราอยูอาศัยหรืออาคารสำนักงานที่เราทำงาน 
สามารถผลิตพลังงานไฟฟาใชไดเองแลว ดวยการติดตั้งเซลลแสงอาทิตยบนหลังคาบาน หรือ 
ที่หลายคนรูจักในชื่อ PV Rooftop (Photovoltaic : PV)

 ปจจุบันหลายประเทศนิยมนำเซลลแสงอาทิตยมาติดตั้งบนหลังคา เพื่อผลิตพลังงานไฟฟา
ใชเองในบานพักอาศัยแลว ซึ่งประเทศที่ไดรับความนิยมอันดับตนๆ คือ ประเทศเยอรมนีและ
อิตาลี เนื่องจากเจาของบานและอาคารสามารถนำไฟฟาที่ผลิตเองไดมาใช แลวยังขายไฟฟา
สวนเกินใหกับหนวยงานรัฐเปนรายไดอีกดวย

 ประเทศเยอรมนี เปนประเทศลำดับตนๆ ที่มีจำนวนการติดตั้ง PV Rooftop สูงมาก โดยในป 
2554 มีกำลังผลิตประมาณ 25,000 เมกะวัตต และในชวงตนป 2556 สามารถเพิ่มกำลังการผลิต
ไดถึง 28,000 เมกะวัตต แสดงใหเห็นถึงความนิยมในการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย

 ประเทศไทย ถือเปนประเทศที่เหมาะที่จะนำพลังงานแสงอาทิตยมาใชเปนพลังงานทดแทน 
เน่ืองจากเปนประเทศท่ีต้ังอยูใกลเสนศูนยสูตร ไดรับแสงแดดจัดตลอดท้ังป โดยพบวาประเทศไทย
มีคาพลังงานจากแสงอาทิตย* อยูในชวง 4.2 - 5.5 กิโลวัตต-ช่ัวโมง/ตารางเมตร/วัน ขณะท่ีประเทศ
ทางแถบยุโรปมีคาเฉลี่ยเพียง 3-4 กิโลวัตต-ชั่วโมง/ตารางเมตร/วัน 

 ในอดีตที่ผานมา การผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยในประเทศไทย ยังไมเปนที่นิยมนัก 
เน่ืองจาก เซลลแสงอาทิตยมีราคาแพง แตปจจุบันราคาเร่ิมปรับตัวลง ทำใหความนิยมในการนำเซลล
แสงอาทิตยมาติดตั้งเพื่อผลิตไฟฟาเพิ่มมากขึ้น โดยเปลี่ยนแปลงรูปแบบการติดตั้ง จากเดิมนิยม
ติดตั้งแบบอิสระ (Stand Alone System) หรือติดตั้งในพื้นที่โลงที่มีแบตเตอรี่เก็บสำรองไฟฟาและ
แบบระบบขนาดใหญเชื่อมตอระบบสายสง (Grid Connected System) มาเปนการติดตั้งระบบ
ผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยบนหลังคา หรือ PV Roof Top แบบ Distributed Generator คือ 
ติดต้ังแผงเซลลแสงอาทิตยเพ่ือผลิตเปนพลังงานไฟฟาเพ่ือใชงานภายในสถานท่ีน้ันๆ 

 สำหรับระบบการทำงานของ PV Rooftop ก็ไมยุงยากซับซอน คือ เม่ือมีแสงอาทิตยตกกระทบ
แผงเซลลแสงอาทิตยท่ีติดต้ังบนหลังคา เซลลแสงอาทิตยจะทำการผลิตไฟฟากระแสตรง ผานระบบ
ควบคุมอินเวอรเตอรซึ่งจะเปลี่ยนไฟฟากระแสตรงเปนไฟฟากระแสสลับจายเขาระบบไฟฟาภาย
ในบาน  ซึ่งในชวงที่ความเขมของแสงอาทิตยไมพอหรือมีการใชอุปกรณที่ใชกำลังไฟฟาสูงกวา
กำลังไฟฟาที่ผลิตไดจากเซลลแสงอาทิตยแลว ระบบก็จะนำไฟฟาจากระบบจำหนายไฟฟาแบบ
ปกติของการไฟฟาฯ มาใช 

 การติดตั้ง PV Rooftop เพื่อผลิตไฟฟาใชในบานเรือนนั้น สามารถติดตั้งไดทั้งบนหลังคาบาน 
บนหลังคาโรงจอดรถ และบนพื้นดิน แตตองเปนตำแหนงที่สามารถรับแสงอาทิตยไดดีตลอด
ทั้งวันตลอดทั้งป ไมมีตนไม หรือสิ่งปลูกสรางอื่นๆ อาทิ ภูเขา เสาอากาศ จานดาวเทียมมาบัง
แสงอาทิตย และไมควรติดตั้งเซลลแสงอาทิตยตรงสถานที่ที่ฝุนหรือไอระเหยจากน้ำมันมาก หรือ
มีการสั่นสะเทือนตลอดเวลา และหลังคาบานที่ติดตั้งจะตองมีความแข็งแรงเพียงพอที่จะสามารถ
รองรับน้ำหนักของแผงเซลลแสงอาทิตยได 

 การติดตั้ง PV Rooftop มีผลดีตอทั้งเจาของอาคารผูติดตั้งและประเทศชาติหลายประการ 
โดยผลดีท่ีเกิดข้ึนตอเจาของอาคารผูติดต้ัง คือ ชวยลดภาระคาไฟฟาของเจาของอาคารในระยะยาว 
อีกท้ังยังเปนการสรางความตระหนักและรูคุณคาของพลังงานไฟฟาท่ีผลิตได และรวมกันใชพลังงาน
ไฟฟาอยางประหยัด สวนผลดีตอประเทศชาติน้ัน จะชวยลดความตองการไฟฟาสูงสุดของประเทศ 
เน่ืองจากอาคารตางๆ สามารถผลิตไฟฟาใชไดเอง  ชวยเพ่ิมความม่ันคงของระบบไฟฟา กลาวคือ 
เมื่อมีการผลิตเอง ใชเอง ก็จะชวยลดความสูญเสียไฟฟาในระบบสงและระบบจำหนาย และชวย
ยกระดับแรงดันไฟฟาปลายสาย ลดการไฟตก ไฟดับนอกจากนี้ ยังเปนการเพิ่มโอกาสการลงทุน
ดานการผลิตไฟฟา ชวยสรางงานและรายไดใหแกประชาชนอีกดวย 

 ปจจุบัน ภาครัฐยังมีแผนท่ีจะสงเสริมใหภาคประชาชน และอาคารธุรกิจติดต้ังระบบผลิตไฟฟา
จากเซลลแสงอาทิตยบนหลังคาบาน และอาคารธุรกิจ ตามนโยบายการรับซื้อไฟฟาสวนเกินจาก
การผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยจากหลังคาบาน ซึ่งคลายกับประเทศเยอรมนีและอิตาลี แต
จะซื้อในรูปแบบของ Feed-in Tariff (FIT) โดยมีระยะเวลาสนับสนุนยาวนานถึง 25 ป แบงเปน  
3 ประเภทคือ

 -  กลุมบานอยูอาศัย กำลังการผลิตติดต้ังนอยกวา 10 กิโลวัตต อัตรา FIT จะอยูท่ี 6.9 บาท/หนวย
 -  อาคารธุรกิจขนาดเล็ก กำลังการผลิตติดตั้งระหวาง 10 - 250 กิโลวัตต อัตรา FIT จะอยูที่
  6.55 บาท/หนวย 
 -  กลุมอาคารธุรกิจขนาดกลาง-ใหญ กำลังการผลิตติดต้ังระหวาง 250 - 1,000 กิโลวัตต อัตรา
  FIT จะอยูที่ 6.16 บาท/หนวย

 ทั้งนี้ รัฐบาลไดกำหนดปริมาณการรับซื้อไฟฟาจากโครงการฯ ในป 2556 รวม 200 เมกะวัตต 
แบงเปนบานอยูอาศัย 100 เมกะวัตต และอาคารธุรกิจฯ อีก 100 เมกะวัตต โดยใหมีการจายไฟฟา
เขาระบบเชิงพาณิชยใหเสร็จสิ้นภายในเดือน ธันวาคม 2556

 แมวาการติดตั้ง PV Rooftop จะมีคาใชจายสูงในการดำเนินการ แตเมื่อคำนวนถึงผลดี-
ผลเสียแลว เชื่อวาคุมคาตอการติดตั้งแนนอน เพราะนอกจากจะชวยประหยัดพลังงาน
และคาใชจายใหกับเจาของบาน-เจาของอาคารแลวยังมีสวนชวยสรางความมั่นคงใหกับ
พลังงานไทยอีกดวย 

หมายเหตุ : *พลังงานจากแสงอาทิตย (Energy of Incoming Light) จะอยูในรูปของพลังงานจากรังสี
 ดวงอาทิตยตลอดป ท่ีตกกระทบแผงเซลลแสงอาทิตยของพ้ืนท่ีท่ีทำการติดต้ัง)

ขอขอบคุณขอมูลจาก - กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน 
 สำนักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ นครแฟรงกเฟรต
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 อาคารผูโดยสารสนามบินวัตไต นครหลวงเวียงจันทน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เร่ิมใช
ไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตย โดยตอระบบโซลารเซลลเขากับขายไฟฟาหลัก ซ่ึงจะชวยลดคาใชจายไฟฟาได 10% 
หรือคิดเปนเงินประมาณปละ 241 ลานกีบ หรือประมาณ 920,000 บาท
 ระบบโซลารเซลลสนามบินวัตไต มีกำลังผลิต 237 กิโลวัตต ประกอบดวย แผนเก็บแสงอาทิตยขนาด 
230 Wp* จำนวน 1,034 แผน กำลังผลิต 288.3 เมกะวัตต/ป โดยจากการทดลองผลิตเม่ือเดือนตุลาคม 2555 
พบวาสามารถผลิตไฟฟาไดวันละ 957.5 หนวย โดยไฟฟาที่ผลิตได นำไปใชงานภายในอาคารผูโดยสาร
ขาเขา-ออก และสำนักงานทาอากาศยาน (*Wp : วัตตสูงสุด หรือ peak watt)

 ปจจุบัน หลอดไฟ LED กำลังเปนท่ีสนใจในหลายประเทศท่ัวโลก โดยเฉพาะคุณสมบัติท่ีประหยัด
พลังงานกวาหลอดไฟทั่วไป จดหมายขาวอนุรักษพลังงานฉบับนี้ จะพาไปทำความรูจักกับหลอดไฟ 
LED นวัตกรรมใหมดานอุปกรณไฟฟา ที่ชวยประหยัดพลังงานของโลกอนาคต          

 หลอดไฟ LED หรือ ไดโอดเปลงแสง ยอมาจากคำวา Light Emitting Diode : LED เร่ิมแรกถูกนำมา
ใชเปนสวนประกอบทางอิเล็กทรอนิกส เน่ืองจากแสงสวางท่ีไดยังไมมากเทาท่ีควร จึงไดนำไปใชเปน
ปุมใหสัญญาณแสงบนแผงอิเล็กทรอนิกสในอุปกรณไฟฟา แตปจจุบันไดมีการพัฒนาประสิทธิภาพ
การใหแสงสวางมากข้ึน จึงไดมีการนำหลอดไฟ LED มาใชกันอยางแพรหลาย อาทิ ใชเปนไฟสองสวาง
ในอาคาร-นอกอาคาร หลอดไฟสองสวางรถยนต ปายสัญญาณจราจร ปายไฟกลางแจง เปนตน

 หลอดไฟ LED มีจุดเดนคือ เปนหลอดไฟท่ีกินไฟนอย โดยพบวาชวยลดการใชไฟฟาไดถึง 75% 
เม่ือเทียบกับหลอดไฟฟลูออเรสเซนต ใหความสวางสูง และไมเกิดความรอน เน่ืองจากไมมีการเผา
ไสหลอด โดยแสงสวางเกิดจากการเคล่ือนท่ีของอิเล็กตรอนภายในสารก่ึงตัวนำ พลังงานจึงเปล่ียน
เปนแสงสวางไดเต็มท่ี มีแสงหลายสีใหเลือกใชงาน มีขนาดเล็กทำใหเหมาะสมในการออกแบบการ
จัดเรียง นำไปใชดานตกแตงไดดี มีความทนทาน อายุการใชงานยาวนานถึง 50,000 – 60,000 ช่ัวโมง  
ทั้งยังปรับหรี่แสงไดงายกวาหลอดฟลูออเรสเซนต นอกจากนี้ยังปราศจากปรอทและสารกลุม
ฮาโลเจนที่เปนพิษจึงทำใหจัดไดวาเปนหลอดไฟที่มีประสิทธิภาพสูง
  

 สำหรับการใชงานหลอดไฟ LED ในประเทศไทย เริ่มเปนที่รูจักกันอยางแพรหลายตั้งแตป 2554 
โดยการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ไดเริ่มดำเนินการพัฒนาติดฉลากเบอร 5 นำรอง
ในหลอดไฟ LED ชนิด MR16 และเตรียมขยายไปสูชนิดอ่ืนๆ ในป 2557 โดยคาดวาอีก 5 ปขางหนา 
การเติบโตของหลอดไฟ LED จะเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 30% ตอป

 ปจจุบัน หลายหนวยงานโดยเฉพาะหนวยงานที่เกี่ยวของดานไฟฟา ตางใหความสำคัญกับ
การประหยัดไฟฟาดวยการปรับเปลี่ยนมาใชหลอดไฟ LED มากขึ้น อาทิ กฟผ. ไดมีการเปลี่ยน
หลอดไฟตามแนวถนนรอบเข่ือนศรีนครินทรมาเปนหลอดไฟ LED เพ่ือนำรองเปนตนแบบในการอนุรักษ
พลังงาน และมอบหมายใหทุกเขื่อนของ กฟผ. ปรับเปลี่ยนหลอดไฟมาเปนหลอดไฟ LED ทั้งหมด 
และมีนโยบายในการเปล่ียนโคมไฟถนนใหเปน LED และสงเสริมการใชในภาคครัวเรือนและอุตสาหกรรม
อีกดวย 

 ดานการไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) ไดจัดโครงการ PEA Road to LED เพ่ือสงเสริมการใชหลอดไฟ 
LED ในทุกภาคสวน โดยไดนำรองเปล่ียนหลอดไฟภายในอาคารสำนักงานใหญ มาเปนหลอดไฟ LED 
ขนาด 23 วัตต จำนวน 5,000 หลอด เสร็จเรียบรอยแลว และจะมีการเปล่ียนหลอดอีก 200,000 หลอด 
ในอาคารสำนักงาน 900 แหงท่ัวประเทศภายในป 2557 นอกจากน้ี ยังจะสงเสริมการเปล่ียนหลอดไฟ
ในอาคารภาครัฐทั่วประเทศ โรงงานอุตสาหกรรม โบราณสถาน ศาสนสถาน และไฟสาธารณะตาม
ถนนหลวง 445,783 ดวง โดยคาดวา หากดำเนินการไดครบถวน จะประหยัดไฟฟาไดมากกวา 2,400 
เมกะวัตต หรือเทียบเทาโรงไฟฟา 3 - 4 โรง

สนามบินวัตไต
ใชไฟฟาจากโซลารเซลล สะอาด ประหยัดและเท!!

ที่มา : www.gonextgreen.com

  สำหรับโครงการผลิตไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตยสนามบินวัตไตน้ี 
เปนการชวยเหลือแบบใหเปลาจากรัฐบาลญี่ปุน  รวมมูลคาการ
กอสรางประมาณ 480 ลานเยน  (ราว 40,000 ลานกีบ หรือ
ประมาณ 148 ลานบาท) โดยทำพิธีสงมอบไปเม่ือเดือนมิถุนายน
ท่ีผานมา นอกจากน้ี องคการความรวมมือระหวางประเทศญ่ีปุน 
หรือ ไจกา (JICA) มีโครงการท่ีจะดำเนินการติดต้ังระบบโซลารเซลล
ท่ีสำนักงานใหญรัฐวิสาหกิจไฟฟาลาวอีกแหงหน่ึงดวย ซ่ึงคาดวา
จะชวยประหยัดคาใชจายไฟฟา และยังเปนการเผยแพรใหประชาชน
ไดรับรูขอมูลเก่ียวกับพลังงานทางเลือกประเภทน้ีอยางกวางขวาง
มากขึ้น

 สวนการไฟฟานครหลวง (กฟน.) ไดนำรองติดต้ังโคมไฟสาธารณะ LED แลว บริเวณ ถนนพาหุรัด 
ถนนตรีเพชร ถนนจักรเพชร ซอยชิดลม และ ถนนเทศบาลสาย 1 (ใกลโรงเรียนซางตาครูสคอนแวนท) 
รวมท้ังส้ิน 142 ดวง ต้ังแตปลายป 2555 พบวาชวยประหยัดพลังงานไฟฟาลงไดไมต่ำกวาถึง 52,540 หนวย 
ประหยัดคาไฟไดประมาณ 183,890 บาท ในชวงระหวางเดือน ธ.ค 55 – พ.ค. 56 ซ่ึงในอนาคตจะมีการ
ขยายการติดตั้งไปยังถนนเสนอื่น และทางเดินตามชุมชน เพื่อชวยประหยัดพลังงานและเพิ่ม
ความปลอดภัยในการสัญจรใหกับประชาชนอีกดวย

 หากสงเสริมใหมีการเปล่ียนมาใชหลอดไฟ LED เพ่ิมข้ึน จะชวยลดความตองการใชไฟฟาของ
ประเทศลงได โดย กฟผ. ระบุวา หากเปล่ียนมาใชหลอดไฟ LED ชนิด MR16 จำนวน 500,000 
หลอด จะสามารถประหยัดพลังงานไฟฟาไดประมาณ 12 ลานหนวย/ป ลดคาใชจายดาน
พลังงานไฟฟาลงเฉล่ียปละประมาณ 36 ลานบาท และยังลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด
เฉล่ีย 6,600 ตัน/ป อีกดวย

ขอขอบคุณขอมูลจาก  - การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
  - การไฟฟาสวนภูมิภาค 
  - การไฟฟานครหลวง
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หลอดไฟ LED 
นวัตกรรมแสงสว�างแห�งอนาคต

หลอดไฟ LED 

Energy Focus

Energy Innovation

Activity Update

 นายสุเทพ เหล่ียมศิริเจริญ ผูอำนวยการสำนักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน 
เปนประธานเปดงานสัมมนาวิชาการเร่ือง “มาตรการ
อุดหนุนผลการประหยัดพลังงาน (Standard Offer 
Programme)” จัดโดยโครงการความรวมมือไทย-
เยอรมัน ตามแผนอนุรักษพลังงาน ภายใตความรวมมือ
ระหวาง สนพ. และองคกรความรวมมือระหวางประเทศ
ของเยอรมัน (GIZ) โดยมี ดร. มิลู เบรีโพท รักษาการ
ผูอำนวยการโครงการองคกรความรวมมือระหวาง
ประเทศของเยอรมัน (GIZ) ใหการตอนรับ

 นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ รองผูอำนวยการ
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) 
กระทรวงพลังงาน (คนที่ 2 จากขวา) นำ 
เจาหนาที่ สนพ. และสื่อมวลชน เยี่ยมชม
โครงการสงเสริมเทคโนโลยีกาซชีวภาพ 
บริษัท ไทย ไบโอแกซ เอ็นเนอรยี่ จำกัด 
(TBEC) ซึ ่งไดรับสนับสนุนงบประมาณ
จากกองทุนเพ่ือสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 
ในการนำน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
การเกษตรมาผลิตเปน กาซชีวภาพ และนำกาซชีวภาพท่ีไดมาใชผลิตไฟฟา ซ่ึงปจจุบันสามารถผลิต
กระแสไฟฟาไดปละ 14.6 ลานหนวย จำหนายใหการไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) โดยมี 
นายผจญ ศรีบุญเรือง เจาหนาท่ีผูบริหารสูงสุดฝายปฏิบัติการ บริษัท ไทย ไบโอแกซ เอ็นเนอรย่ี จำกัด 
(คนกลาง) ใหการตอนรับ

    คณะอนุกรรมการประเมินผลโครงการ
ภายใตแผนอนุรักษพลังงาน นำโดย 
ศ.ดร.จุลละพงษ จุลละโพธิ ประธาน
อนุกรรมการประเมินผล พรอมดวย
คณะผูบริหาร และเจาหนาที่ สนพ. เยี่ยม
ชมโครงการดานอนุร ักษพลังงานและ
พลังงานทดแทน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประกอบดวยโครงการผลิตไฟฟาจาก
พลังงานลม บริษัท วินด เอนเนอรย่ี โฮลด้ิง 
จำกัด จ.นครราชสีมา โครงการนำรอง

เพ่ือผลิตพลังงานทดแทนจากชีวมวลในระดับชุมชน บริษัท สลักเพชร รีนิวเอเบิล เอ็นเนอรย่ีจำกัด 
จ.รอยเอ็ด โครงการนำรองเพ่ือผลิตพลังงานทดแทนจากชีวมวลในระดับชุมชน บริษัท เพชรภูพาน จำกัด 
จ.สกลนคร และ โครงการผลิตและใชกาซชีวภาพจากมูลไกไข บริษัท เอส เอฟ ขอนแกน จำกัด 
จ.ขอนแกน

สัมมนามาตรการอุดหนุน
ผลการประหยัดพลังงาน

เย่ียมชมการผลิตก�าซชีวภาพจากน้ำเสีย

เย่ียมชมโครงการพลังงาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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