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ข่าวประชาสัมพันธ์        26 กรกฎาคม 2562  
 

บ้านปู เพาเวอร์ฯ โชว์ความส าเร็จของแผนฟ้ืนฟู 
และพัฒนาจังหวัดฟุกุชมิะในญ่ีปุ่น 

เปิดโซลาร์ฟาร์มนาริไอสึให้คณะวจิัยจากสหรัฐฯ เข้าเยี่ยมชม 
 

เม่ือเร็วๆ นี ้บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) หน่ึงในผู้น าธุรกิจผลิตและจ าหน่าย
ไฟฟ้าจากทั ้งพลั งงานเชื ้อเพลิ งทั่ วไป (Conventional Power Generation) และพลังงาน 
หมุนเวียน (Renewable Power Generation) ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก น ำโดย มร. วำตำรุ ชิมะ  
ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร บริษัท บ้ำนปู เพำเวอร์ (เจแปน) จ ำกัด  ในฐำนะตัวแทนผู้ บริหำร 
ของบ้ำนปู เพำเวอร์ฯ ได้น ำเสนอแผนกำรฟื้นฟูจังหวัดฟุกุชิมะโดยกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำน
หมุนเวียนแก่อำจำรย์ เจสสิก้ำ แม็กมำนสั วอร์เนล พร้อมด้วยคณะวิจยัจำกภำควิชำกำรบริหำร  
และกำรจดักำร วิทยำลัยบริหำรธุรกิจเมนโดซำ มหำวิทยำลยันอเทรอดำม (The Department of 
Management & Organization - Mendoza College of Business, University of Notre Dame) 
สหรัฐอเมริกำ ในโอกำสนี ้คณะวิจยัได้เข้ำเย่ียมชมโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตย์นำริไอสึเพ่ือเก็บข้อมลู 
ท ำวิจัยในหัวข้อ “Energy, Justice, and Fukushima” เ น่ืองจำกโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ 
นำริไอสึของบ้ำนป ูเพำเวอร์ฯ มีส่วนช่วยพฒันำเศรษฐกิจและชมุชนฟุกชุิมะ ตำมนโยบำยส่งเสริม
กำรใช้พลังงำนหมุนเวียนของรัฐบำลญ่ีปุ่ น ภำยหลังวิกฤติกำรณ์แผ่นดินไหวและคล่ืนสึนำมิ   
เ ม่ือปี 2554 โดยผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์สู่ชุมชนฟุกุชิมะด้วยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
เป็นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม และยังเป็นโรงไฟฟ้ำแห่งแรกและแห่งเดียวท่ี เ ข้ำ ร่วมในข้อตกลง 
กำรจ่ำยไฟฟ้ำฉุกเฉินเม่ือเกิดพิบัติภัย (Agreement on Supplying Power from Emergency 
Power Supply at Disaster)  กับ เทศบำลเ มืองไอสึ  วำกำมัตสึ  เ พ่ื อช่วยใ ห้คนในท้อง ถ่ิน 
มีแหล่งไฟฟ้ำส ำรองใช้อีกด้วย 
 

“เรำรู้สึกประทับใจท่ี ได้ เห็นควำมทุ่มเทของบ้ำนปู  เพำเวอร์ฯ ในกำรน ำธุ รกิจผลิตไฟฟ้ำ 
จำกพลังงำนหมุนเวียนมำปรับใช้ให้เข้ำกับพืน้ท่ีท่ีได้รับภัยพิบัติ โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์                  
นำริไอสึนัน้กลมกลืนกับพืน้ท่ีธรรมชำติโดยรอบอย่ำงสวยงำม ถือเป็นต้นแบบท่ีดีท่ีแสดงให้เห็นถึง 
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กำรผสมผสำนท่ีลงตวัระหว่ำงเทคโนโลยีสมัยใหม่ และกำรคงไว้ซึ่งสภำพแวดล้อมแบบดัง้เดิม  
เรำยังสัมผัสได้ถึงกำรร่วมมือกันพัฒนำชุมชนระหว่ำงบริษัทฯ ผู้ น ำในท้องถ่ิน และประชำชน   
จึงหวงัว่ำจะได้ศกึษำแบบแผนกำรพฒันำชมุชนโดยใช้พลงังำนหมนุเวียนเพิ่มเติมจำกบ้ำนป ูเพำเวอร์ฯ 
ตอ่ไป” วอร์เนล กลำ่ว 
 

“บ้ำนปู เพำเวอร์ฯ ยึดมั่นในแนวทำงกำรเป็นพลเมืองท่ีดีในทุกพืน้ท่ีท่ีเรำเข้ำไปด ำเนินธุรกิจ  
เรำได้เข้ำไปมีส่วนร่วมในแผนฟื้นฟูชุมชนฟุกุชิมะเม่ือปี 2557 พร้อมๆ กับกำรพัฒนำโครงกำร
โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์นำริไอสึ ก ำลังกำรผลิตติดตัง้ 26 เมกะวัตต์ โดยเร่ิมจำกกำรลงพืน้ท่ี 
เพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นของชำวเมืองไอสึ วำกำมตัสึและพบว่ำ ภำวะขำดแคลนไฟฟ้ำเป็นสิ่งท่ีผู้ คน
กังวลหำกเกิดเหตุภัยพิบัติ และเน่ืองจำกบ้ำนปู เพำเวอร์ฯ ให้ควำมส ำคัญในเร่ืองกำรส่งมอบ
พลังงำนอย่ำงมั่นคงและต่อเน่ือง จึงเลือกท่ีจะติดตัง้ระบบจ่ำยไฟฟ้ำฉุกเฉินซึ่งต่อตรงจำกโรงไฟฟ้ำ
พลังงำนแสงอำทิตย์นำริไอสึ เพ่ือช่วยให้พืน้ท่ีแห่งนี มี้แหล่งไฟฟ้ำส ำรองใช้ เม่ือเกิดภัยพิบัติ”  
มร. ชิมะ กลำ่ว 
 

ก่อนหน้ำนี ้บ้ำนป ูเพำเวอร์ฯ ได้ให้ควำมช่วยเหลือชมุชนมกุะวะในเกำะฮอกไกโดจำกกรณีแผ่นดินไหว 
ส่งผลให้เกิดไฟฟ้ำดับทั่วทัง้เกำะ โดยส่งมอบเคร่ืองผลิตไฟฟ้ำแบบเคล่ือนท่ีได้จ ำนวน 5 เคร่ือง  
รวมมูลค่ำ 850,000 บำท เพ่ือให้ชำวเมืองมุกะวะมีแหล่งพลังงำนไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียนใช้  
ทัง้ในช่วงเวลำปกติหรือเม่ือเกิดภัยพิบตัิ 
 
ปัจจุบนั บ้ำนป ูเพำเวอร์ฯ มีโครงกำรและโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศญ่ีปุ่ นทัง้หมด 
จ ำนวน  13 แห่ง  ก ำลังผลิตตำมสัดส่วนกำรลงทุนรวม 233.57 เมกะวัตต์ แบ่ง เ ป็นโรงไฟฟ้ำ 
ท่ีเปิดด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์แล้ว (Commercial Operation Date: COD) 5 แห่ง ทัง้นี  ้บริษัทฯ ตัง้เป้ำ
ขยำยก ำลงักำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำนหมุนเวียนในญ่ีปุ่ นให้ได้ถึง 300 เมกะวตัต์ ภำยในปี 2568 
 

นายสุธี สุขเรือน ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) กล่ำวว่ำ  
“ก ำลงัผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำนหมุนเวียนของบ้ำนป ูเพำเวอร์ฯ ในญ่ีปุ่ นจะเป็นส่วนส ำคญัท่ีช่วยให้
บริษัทฯ เติบโตอย่ำงยัง่ยืนตำมกลยุทธ์ Greener & Smarter ด้วยเป้ำขยำยก ำลงัผลิตไฟฟ้ำให้ได้
มำกกว่ำ 4,300 เมกะวัตต์เทียบเท่ำ พร้อมสัดส่วนพลังงำนหมุนเวียนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 20  
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ภำยในปี 2568 ทัง้นี ้ผู้บริหำรและทีมงำนของบ้ำนป ูเพำเวอร์ฯ รู้สกึยินดีท่ีทำงคณะวิจยัจำกสหรัฐฯ 
เล็งเห็นถึงควำมตัง้ใจของเรำท่ีเข้ำไปมีสว่นชว่ยฟืน้ฟจูงัหวดัฟุกชุิมะอย่ำงตอ่เน่ือง สิ่งเหลำ่นีไ้มเ่พียง
สะท้อนถึงควำมสมัพนัธ์อนัดีท่ีเรำมีตอ่ชมุชนและรัฐบำลท้องถ่ินในญ่ีปุ่ นเท่ำนัน้ แตย่งัสอดคล้องกับ
นโยบำยกำรด ำเนินธุรกิจของบ้ำนป ูเพำเวอร์ฯ ท่ีมุ่งสร้ำงกำรเติบโตควบคู่ไปกับกำรพฒันำชมุชน 
สงัคม และสิ่งแวดล้อมในทกุพืน้ท่ีท่ีเรำด ำเนินธุรกิจอีกด้วย” 

# # # 
เก่ียวกับบ้านปู เพาเวอร์ฯ  
บริษัท บ้ำนปู เพำเวอร์ จ ำกัด (มหำชน) ด ำเนินธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำจำกทัง้พลังงำน
เชือ้เพลิงทัว่ไป (Conventional Power Generation) และพลงังำนหมุนเวียน (Renewable Power 
Generation) ในภูมิภำคเอเชีย-แปซิ ฟิก ไ ด้แก่  ไทย สปป.ลำว จีน ญ่ีปุ่ น  และเ วียดนำม  
ตลอดระยะเวลำกว่ำ 20 ปีท่ีผำ่นมำ บ้ำนป ูเพำเวอร์ฯ มุง่มัน่ท่ีจะพฒันำศกัยภำพในกำรด ำเนินกำร
อย่ำงตอ่เน่ือง เพ่ือกำรผลิตไฟฟ้ำอย่ำงมีประสิทธิภำพ ควบคูไ่ปกบักำรใช้เทคโนโลยีขัน้สงูท่ีมีควำม
ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และพร้อมท่ีจะก้ำวขึน้เป็นผู้น ำธุรกิจไฟฟ้ำในระดบัภูมิภำค
อยำ่งยัง่ยืน 
 
ข้อมลูเพิ่มเตมิส ำหรับส่ือมวลชน กรุณำตดิตอ่ฝ่ำยส่ือสำรองค์กร: 
ดวงกมล สำลีรัตน์  02-694-6852 duangkamol_s@banpu.co.th 
กฤตยิำณี ศรีหิรัญ  02-694-6670  kittiyanee_s@banpu.co.th 
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รูปภาพประกอบข่าว 

 
มร. วำตำรุ ชิมะ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร บริษัท บ้ำนป ูเพำเวอร์ (เจแปน) จ ำกดั (ที่สองจำกขวำ)  

และอำจำรย์ เจสสก้ิำ แม็กมำนสั วอร์เนล (ที่สองจำกซ้ำย) พร้อมด้วยคณะวจิยัจำกมหำวิทยำลยันอเทรอดำม 
เข้ำเยี่ยมชมโรงไฟฟำ้พลงังำนแสงอำทิตย์นำริไอส ึ
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ระบบจ่ำยไฟฟำ้ฉกุเฉิน ณ โรงไฟฟำ้พลงังำนแสงอำทิตย์นำริไอสึจะเดินเคร่ืองท ำงำน 
และให้บริกำรทนัทีเมื่อไฟฟำ้ดบั เพื่อให้ชำวเมืองสำมำรถน ำอปุกรณ์ไฟฟำ้มำชำร์จได้ 


