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‘PRIME’ จับมือมูลนิธิสืบนาคะเสถยีร  
ติดตั้งระบบ Solar หนุนความปลอดภยั  
อุทยานแห่งชาตคิลองวังเจ้า ก าแพงเพชร 

 

‘PRIME’ ร่วมกบัมูลนธิิสบืนาคะเสถยีร ส่งมอบแผงโซลาร์เซลล์ใหแ้ก่อทุยานแห่งชาติคลองวงัเจา้ จงัหวดัก าแพงเพชร ภายใต้
โครงการปรบัปรุงจุดสกดัเขาเย็น สนบัสนนุไฟฟ้าพลงังานสะอาดในการใชล้าดตระเวน ยกระดบัความปลอดภยัใหเ้จา้หนา้ที่
อทุยาน และชาวบา้นในพืน้ที ่โดยเป็นความร่วมมือระหว่างอทุยานแห่งชาตคิลองวงัเจา้ และมูลนธิิสบืนาคะเสถยีร เพือ่ป้องกนั
การลกัลอบตดัไมท้ าลายป่า รวมถงึป้องกนัการลกัลอบล่าสตัวป่์าในพืน้ทีอ่ทุยานแห่งชาตคิลองวงัเจา้ ตอกย า้วสิยัทศัน ์“เราจะ
เป็นผูน้  าในธุรกิจพลงังานและสิ่งแวดลอ้ม ดว้ยนวตักรรมและเทคโนโลยีที่ทนัสมยั เพือ่สงัคม และสิ่งแวดลอ้มที่ดีกว่าอย่าง
ยั่งยนื” 

นายสมประสงค ์ปัญจะลักษณ ์ประธานกรรมการ บริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร ์จ ากัด (มหาชน) บรษัิทพลงังานสะอาด
ชัน้น า กล่าวว่า “ภูมิใจที่ไดเ้ป็นส่วนหนึ่งในโครงการที่เกิดจากความร่วมมือของมลูนิธิสืบนาคะเสถียร และอุทยานแห่งชาติ
คลองวงัเจา้ ส  านกับริหารพืน้ท่ีอนรุกัษ์ที่ 12 ในฐานะที่เราเป็นผูน้  าดา้นการติดตัง้และจดัจ าหน่ายระบบการผลิตไฟฟา้พลงังาน
แสงอาทิตย ์(Solar Power System) จึงมีความยินดีเป็นอย่างมากที่ไดช้่วยเหลือทางดา้นอุปกรณใ์นครัง้นี ้เนื่องจากในพืน้ที่
อทุยานแหง่ชาติคลองวงัเจา้นีม้ีแหลง่ทอ่งเที่ยวทางธรรมชาตทิี่สวยงามไมว่า่จะเป็นน า้ตก ภเูขา และเป็นแหลง่ทรพัยากรป่าไมท้ี่
ส  าคญัในจงัหวดัก าแพงเพชร ในขณะเดียวกนัก็เป็นพืน้ที่เสี่ยงในการลกัลอบเขา้มากระท าความผิดกฎหมายเก่ียวกบัป่าไมอ้ยู่
ตลอดเวลา  

โครงการนีจ้ึงจดัตัง้จดุสกดัซึง่จะช่วยใหเ้จา้หนา้ที่สามารถท างานลาดตระเวนครอบคลมุไปถึงเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์าอุม้ผาง และ
อทุยานแห่งชาติน า้ตกพาเจริญที่ยงัไม่มีหน่วยพิทกัษ์หรือจุดสกดัเขา้ไปดแูลความปลอดภยั เพราะเป็นพืน้ที่ที่มีความห่างไกล
และยากในการเขา้ถึงจึงไม่มีไฟฟ้าใช ้นวตักรรมพลงังานแสงอาทิตย์นีจ้ะช่วยท าใหจุ้ดสกดัในพืน้ที่ห่างไกลสามารถมีไฟฟา้ใช้
งานได ้ซึ่งจะช่วยใหเ้จา้หนา้ที่พิทกัษ์ป่า สามารถใชอุ้ปกรณล์าดตระเวนที่ทนัสมยัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ เพิ่มการ
ตรวจจบัลดการกระท าผิด รวมไปถึงลดความเสี่ยงของเจา้หนา้ที่พิทกัษ์ป่าในการปฏิบตัิหนา้ที่ไดอ้ีกดว้ย และหวงัวา่โครงการนี ้
จะเป็นโครงการตน้แบบท่ีจะตอ่ยอดการพฒันาระบบไฟฟา้ที่มีความยั่งยืน และมีประสทิธิภาพในพืน้ท่ีหา่งไกลท่ีอื่น ๆ ตอ่ไป” 

นายศศิน เฉลิมลาภ ประธานมูลนิธิสืบนาคะเสถยีร กลา่ววา่ “ส าหรบัพืน้ท่ีอทุยานแหง่ชาติคลองวงัเจา้นัน้ ถือวา่เป็นพืน้ท่ี
ที่ไดร้บัผลกระทบอยา่งเห็นไดช้ดั ซึง่ไดเ้กิดเหตกุารณเ์จา้หนา้ที่พิทกัษ์ป่าไมถ้กูลกัลอบยิงจากการเขา้ตรวจลกัลอบการตดัไมจ้น
เสียชีวิตเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา เหตเุพราะสถานที่ตรงนัน้เจา้หนา้ที่ไมส่ามารถมองเห็นสิง่ที่จะเขา้มาท าอนัตรายได ้ทัง้นี ้
โดยปกติแลว้ ในพืน้ที่อทุยานฯ มกัจะใชเ้ครื่องก าเนิดไฟฟ้าจากน า้มนัดีเซล ซึ่งมีตน้ทนุที่สงูและมีเสถียรภาพในการใชง้านท่ีต ่า 
จึงเป็นสาเหตทุี่ท  าใหเ้จา้หนา้ที่พิทกัษ์ป่าไมจ้ะตอ้งเสี่ยงชีวิตเพื่อลาดตระเวน และปราบปรามการตัดไมท้ าลายป่าในยามวิกาล 
โดยปราศจากพลงังานที่เพียงพอต่อการใชส้อย การติดตัง้ระบบพลงังานแสงอาทิตยใ์นครัง้นีม้ีสว่นช่วยใหอ้ทุยานฯ มีไฟฟา้ใช ้
เพิ่มความปลอดภยัใหแ้ก่เจา้หนา้ที่ในการท างาน เพื่อปฏิบตัิหนา้ที่ดูแลป่าไมไ้ดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ตามแนวปณิธานและ



 

ความตัง้ใจของท่านสืบ นาคะเสถียร ที่ตอ้งการรกัษาความอดุมสมบูรณแ์ละความหลายหลายทางชีวภาพของผืนป่า ตลอด
จนถึงอทุิศชีวิตและจิตวิญญาณ จนท าใหเ้กิดมลูนิธิแหง่นีข้ึน้ 

ในการติดตัง้ระบบผลิตไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตย์ครัง้นีน้ัน้ นอกจากจะช่วยใหเ้กิดความปลอดภยัตอ่เจา้หนา้ที่แลว้นั้น ยงั
จะท าใหอ้ทุยานฯ มีพลงังานสะอาดที่เป็นมิตรตอ่สิง่แวดลอ้มพรอ้มใชง้านอยา่งยั่งยืน โดยในฐานะท่ีมลูนิธิสบืนาคะเสถียร เป็น
ตน้แบบ “ส านกังานประหยดัพลงังาน” ไดด้  าเนินการติดตัง้ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์เพื่อลดใชพ้ลงังานใน
ส านกังานมาตัง้แต่ตน้เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 นวตักรรมนีเ้ป็นส่วนหนึ่งในงานของมูลนิธิสืบนาคะเสถียรที่ตอ้งการใช้
พลงังานสะอาดเพื่อประหยดัคา่ใชจ้่าย และเป็นตวัอยา่งที่ดีใหแ้ก่องคอ์ื่น ๆ ตอ่ไป” 

เกี่ยวกับบริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร ์จ ากัด (มหาชน) 

บริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร ์จ ากัด (มหาชน) บริษัทพลงังานสะอาดชัน้น า ประกอบธุรกิจหลกั คือ ขายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตย ์(Solar Power Plant) และมีธุรกิจใหม่ที่เปิดตวัในปีนี ้3 ธุรกิจ คือ 1. ธุรกิจรบัเหมาติดตัง้ระบบผลิตไฟฟา้
พลงังานแสงอาทิตยบ์นหลงัคา (Solar Rooftop EPC) 2. ธุรกิจขายไฟฟ้าจากระบบไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยแ์บบติดตัง้
บนหลังคา (Solar Rooftop Private-PPA) 3.  ธุรกิจจ าหน่ายวัสดุอุปกรณ์เก่ียวกับพลังงาน (Power-related Material and 
Equipment Trading) โดยธุรกิจหลกั มีโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยอ์ยูใ่นประเทศไทย ญ่ีปุ่ น ไตห้วนั และกมัพชูา มี
ก าลงัผลติติดตัง้รวม 292 เมกะวตัต ์แบง่ออกเป็นโครงการท่ีพฒันาเสรจ็และด าเนินการขายไฟแลว้ (COD-Installed Capacity) 
180 เมกะวตัต ์และโครงการที่อยูร่ะหวา่งการพฒันาอีก 112 เมกะวตัต ์โดยมีแผนขยายธุรกิจอยา่งต่อเนื่อง และตัง้เปา้มีก าลงั
ผลติติดตัง้ 1,000 เมกะวตัต ์ภายในปี 2568 

โลกก าลงัปรบัตวัเขา้สูย่คุของการพฒันาอยา่งยั่งยืน โดยองคก์ารสหประชาชาติ (UN) ก าลงัขบัเคลื่อนใหเ้กิดขึน้ผ่านเปา้หมาย
ตา่ง ๆ ท าใหอ้ตุสาหกรรมพลงังานจากเชือ้เพลงิฟอสซิลมาถึงจดุอิ่มตวั ในทางกลบักนัก็ท าใหอ้ตุสาหกรรมพลงัสะอาดเติบโตขึน้
อยา่งรวดเรว็ บรษัิทฯ มุง่มั่นจะเป็นสว่นหนึง่ในการพฒันาอยา่งยั่งยืนนี ้จึงตัง้เปา้ใหจ้ะลงทนุเพิ่มเตมิ ขยายก าลงัผลติติดตัง้ของ
โรงไฟฟ้าพลงังานสะอาด ซึ่งไม่ไดจ้ ากดัเฉพาะโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์จากปัจจุบนัมีก าลงัผลิตติดตัง้จากทกุโครงการ
รวมกนัแลว้มากกวา่ 300 เมกะวตัต ์ใหเ้พิ่มเป็นมากกวา่ 1,000 เมกะวตัตภ์ายใน 5 ปี 

ในส่วนผลการด าเนินงานของบริษัทฯ งวด 9 เดือน สิน้สดุวนัที่ 30 กันยายน  2563 บริษัทฯ มีรายไดร้วมเป็น 568 ลา้นบาท 
เพิ่มขึน้ 16% จากช่วงเดียวกนัปีก่อน (YoY) และมีก าไรสทุธิ เทา่กบั 256 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 20% YoY ส าหรบัฐานะทางการเงิน 
บรษัิทฯ มีสนิทรพัยจ์ านวน 5,731 ลา้นบาท โดยแบง่เป็นสว่นของผูถื้อหุน้รวม 2,815 ลา้นบาท และหนีส้นิรวม 2,916 ลา้นบาท 
ท าให้มีอัตราหนีส้ินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) เพียง 1.03 เท่า ซึ่งถือว่าน้อยเมื่อเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในกลุ่ม
อตุสาหกรรมเดียวกนั   

เกี่ยวกับมูลนิธิสืบนาคะเสถยีร 

มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ไดร้บัอนุญาตใหก้่อตัง้ขึน้สิบวนัหลงัวนัพระราชทานเพลิงศพ คือวนัที่ 18 กันยายน 2533 เป็นองคก์ร
สาธารณะของไทยที่ขับเคลื่อนงานอนุรักษ์ผืนป่าและสัตว์ป่าที่ส  าคัญ โดยการจัดการฐานความรู้ ข้อมูลทางวิชาการ 
ประกอบการตดัสินใจ พรอ้มเผยแพรสู่ส่าธารณะดว้ยงานสื่อสารที่ทนัสมยั และสรา้งเครือข่ายความรว่มมือ เพื่อผลกัดนัเป็น
ขอ้เสนอเชิงนโยบาย ในวิกฤตการณก์ารสญูพนัธุค์รัง้ใหญ่ของสิ่งมีชีวิต และการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของโลก รวมถึงการ



 

ท างานเพื่อยกระดับมาตรฐานผู้พิทักษ์ป่า และพัฒนาการจัดการ ผืนป่าตะวันตกสู่การเสนอเป็นมรดกโลก มูลนิธิฯ ให้
ความส าคญักบัการปกป้องป่าผืนใหญ่และแหลง่ธรรมชาติ ซึ่งเป็นถ่ินที่อยู่ของสตัวป่์า และความหลากหลายทางชีวภาพเป็น
อนัดบัแรก รองลงมาใหค้วามส าคญักบัสิ่งมีชีวิตที่เป็นชนิดพนัธุท์ี่ส  าคญัและถกูคกุคาม ในการท างานที่ตอ้งตดัสินใจใหอ้ยูบ่น
พืน้ฐานทางวิชาการที่รอบดา้น หรือหากไม่สามารถหลีกเลี่ยงไดต้อ้งมีวิธีแกไ้ขผลกระทบที่สามารถปฏิบตัิไดจ้ริงและเป็นที่
ยอมรบั  
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