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14 กนัยายน 2564 
บริษัท โตชิบา เอ็นเนอรย์ี่ ซิสเต็มส ์แอนด ์โซลชูนั คอรป์อเรชั่น 

 
 

โตชิบาเตรียมผลิตกงัหนัน า้ 
ส าหรบัโรงไฟฟ้าพลงัน า้ เกอรินจ ีเมรางิน ในอินโดนีเซีย 

การผลิตอปุกรณท์ี่มีความน่าเชื่อถือสงู ส าหรบัโรงไฟฟ้าประเภท หวัน า้สงู และใหอ้ตัราความเรว็ในการหมนุสงู 
. 
คาวาซากิ, ประเทศญ่ีปุ่ น - บริษัท โตชิบา เอ็นเนอรย์ี่ ซิสเต็มส ์แอนด ์โซลูชัน คอรป์อเรชั่น (Toshiba ESS) ประกาศในวนันีว้่า บริษัท โตชิบา ไฮโดร 
เพาเวอร ์(หางโจว) จ ากัด (THPC) บริษัทลูกในจีนของ Toshiba ESS และ บริษัท โตชิบา เอเชีย แปซิฟิค อินโดนีเซีย จ ากัด (TAPI) บริษัทลูกใน
อินโดนีเซียของ Toshiba ESS ได้รับเลือกจากบริษัทโรงไฟฟ้าพลังน ้า สังกัด บูกากา ซึ่งประกอบธุรกิจดา้นพลังงาน และโครงสรา้งพืน้ฐานใน
อินโดนีเซีย ใหจ้ดัหากงัหนัน า้ ขนาด 105 เมกะวตัต ์จ านวน 4 ยนูิต ใหก้บัโรงไฟฟ้าพลงัน า้ เกอรินจ ีเมรางิน (Kerinci Hydropower Plant) ซึ่งตัง้อยู่
ใจกลางเกาะสมุาตรา ของอินโดนีเซีย โดยคาดว่าจะส่งมอบอปุกรณไ์ดต้ัง้แต่เดือนกนัยายน พ.ศ. 2566 เป็นตน้ไป 
 
ทัง้นี ้ดว้ยความสงูของโรงไฟฟ้าเกอรินจี ที่อยู่สงูกว่าระดบัพืน้ดินถึง 400 เมตรนัน้ มีความจ าเป็นตอ้งใชเ้ทคโนโลยีขัน้สูง ทัง้ในส่วนของหวัน า้สงู และ
อตัราความเรว็ในการหมนุสงู ในการผลิตกงัหนัน า้ Toshiba ESS และ THPC  จึงไดร้บัเลือกใหเ้ป็นผูผ้ลิตอปุกรณเ์หล่านี ้เนื่องจากมีการประเมินแลว้
ถึงความสามารถของบริษัทในการผลิตเทคโนโลยีขัน้สงู ความน่าเชื่อถือสงูของอปุกรณท์ี่ไดร้บัการยอมรบัอย่างเป็นวงกวา้ง และประสบการณใ์นการ
ผลิตอปุกรณส์ าหรบัโรงไฟฟ้าพลงัน า้ใหก้บัลกูคา้ทั่วโลก ยิ่งไปกว่านัน้ TAPI ยงัด าเนินกิจกรรมการขายไดเ้ป็นอย่างดี ไดร้บัความเชื่อถือจากลกูคา้ใน
ฐานะ “หุน้ส่วนที่ส  าคญั” แมว้่าโอกาสการติดต่อธุรกิจขา้มชาติในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 จะค่อนขา้งจ ากัด และเป็นไปอย่างยากล าบากก็
ตาม 
 
นายชินยะ ฟูจิสึกะ ผูอ้  านวยการ และรองประธานอาวุโสฝ่ายระบบไฟฟ้า ของ Toshiba ESS เปิดเผยว่า “ รูส้ึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่องคก์รได้รับ
มอบหมายใหเ้ป็นผูผ้ลิตกงัหนัน า้ และจดัหาอปุกรณใ์หก้บัโรงไฟฟ้าพลงัน า้เกอรินจ ีในอินโดนีเซีย โดยหลงัจากนี ้Toshiba ESS จะเดินหนา้สนบัสนนุ
ในการจัดหาอุปกรณ์ที่มีความน่าเชื่อถือสูง ส าหรบัโรงไฟฟ้าพลงัน า้ทั่วโลกต่อไป อีกทัง้ยงัพรอ้มใหค้วามร่วมมือกับรฐับาลทอ้งถิ่น และศูนยก์ลางที่
น่าเช่ือถือ ไปสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเขา้สู่ชัน้บรรยากาศใหเ้ป็นศนูย ์หรือยคุสมยัแห่ง “คารบ์อนสมดลุ” ในการผลิตไฟฟ้า เพ่ือลดปริมาณ
การปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซดส์ู่ชัน้บรรยากาศ ” 
 
ก่อนหนา้นี ้THPC ไดร้บัมอบหมายใหจ้ัดหาอุปกรณส์ าหรบัโรงไฟฟ้าพลงัน า้ของกลุ่มบูกากา ใหก้ับโรงไฟฟ้า 4 แห่งในอินโดนีเซีย นับตัง้แต่ปี พ.ศ.
2559 รวมถึงโรงไฟฟ้าพลงัน า้ มาลีอา 1 ซึ่งไดเ้ริ่มด าเนินการเชิงพาณิชยใ์นเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา นอกจากนี ้THPC ยงัไดร้บัความ
ไวว้างใจใหจ้ัดหาเครื่องก าเนิดไฟฟ้าพลงัน า้ เม่ือเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 กระทั่งในที่สุด THPC ไดร้บัมอบหมายใหจ้ัดหาอุปกรณส์ าหรบัโรงไฟฟ้า
พลงัน า้เกอรินจีชนิดเต็มรูปแบบและระบบ 
 
ครัง้นี ้THPC จะด าเนินการตัง้แต่การออกแบบ และผลิตกังหนัน า้ ที่ฝ่ายปฏิบตัิการในโรงงานของ THPC ในประเทศจีน และ TAPI จะดูแลในส่วน
ของการเคลื่อนยา้ยอุปกรณ ์ไปจนถึงการติดตัง้อุปกรณใ์นพืน้ที่ รวมถึงการใหค้ าแนะน าทางเทคนิคแบบออนไลน ์เพื่อใหโ้ครงการสามารถเดินหนา้
ต่อไดต้ามแผน ไม่ใหมี้ความล่าชา้ แมจ้ะมีการระบาดของโรคโควิด-19 ก็ตาม  
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มีการประเมินล่วงหนา้ว่า สดัส่วนของพลงังานหมุนเวียน ต่อพลงังานที่ผลิตไดท้ัง้หมดของอินโดนีเซีย จะเพิ่มขึน้ไปถึง 23% ภายในปี พ.ศ. 2568* 
โดยในจ านวนนี ้การผลิตไฟฟ้า จากพลงังานน า้ ถือครองอตัราส่วนสงูสดุในบรรดาพลงังานหมนุเวียนทัง้หมด และคาดว่าจะมีสดัส่วนสงูขึน้ไปถึงราว 
40% ดว้ยเหตนุี ้จึงมีการคาดหมายว่า ยคุสมยั และตลาดแห่งการใชพ้ลงังานน า้ จะเติบโตอย่างรวดเรว็ จากความตอ้งการที่เพ่ิมขึน้ และทัง้ Toshiba 
ESS และ THPC ต่างก็คาดหมายกันว่า ทั้ง 2 องคก์รจะเป็นส่วนประกอบส าคัญในการสนับสนุนความรู ้– ความเชี่ยวชาญ ใหก้ับตลาดการผลิต
พลงังานจากน า้ 
 
ส าหรบักลุ่มโตชิบา ผูผ้ลิตเครื่องก าเนิดไฟฟ้าพลงัน า้ ขนาด 60 กิโลวตัต ์ซึ่งถือเป็นเครื่องก าเนิดไฟฟ้าเครื่องแรกส าหรบัโรงไฟฟ้า คีอาเกะ ซึ่งเป็น
โรงไฟฟ้าพลงัน า้เชิงพาณิชยแ์ห่งแรกของญ่ีปุ่ น ซึ่งเร่ิมเดินเครื่องการผลิตไฟฟ้าจ่ายใหก้บัประชาชนมาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2437 นบัจากวนันัน้ กลุ่มโตชิบา
ไดต้ิดตัง้อุปกรณส์ าหรบัโรงไฟฟ้าพลงัน า้มากกว่า 2,700 ยูนิต และสามารถผลิตไฟฟ้าไดม้ากกว่า 66 กิกะวตัต ์ในกว่า 40 ประเทศ ไม่ว่าจะในทวีป
เอเชีย และในพืน้ที่อ่ืนๆ ทัง้นี ้โรงไฟฟ้าพลังน า้ ถือเป็นแหล่งพลงังานหลกัของพลังงานสะอาดในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้กลุ่มโตชิบา ไดส้่งมอบ
อุปกรณไ์ฟฟ้าพลงัน า้ส  าหรบัประเทศต่างๆ อาทิ ประเทศไทย ประเทศเวียดนาม ประเทศฟิลิปปินส ์และประเทศลาว ขณะเดียวกัน กลุ่มโตชิบา ก็
คาดหวงัที่จะบรรลุวตัถุประสงคแ์ห่งการเป็นสงัคมคารบ์อนสมดุล และตัง้ใจที่จะน าผลิตภัณฑค์ุณภาพสูงจัดส่งไปยงัจีน เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
แอฟริกา และภมิูภาคอ่ืนๆทั่วโลก 
 
*ที่มา: แผนพฒันาการผลิตไฟฟ้าแห่งอินโดนีเซีย (RUPTL 2019) 
 
แผนงานโครงการ 
ชื่อโรงไฟฟ้า : โรงไฟฟ้าพลงัน า้ เกอรินจ ี
ผูใ้หบ้ริการ: บรษิัท เกอรินจี เมรางิน ไฮโดร จ ากดั (KMH) 
ที่ตัง้ : ใจกลางเกาะสมุาตรา อินโดนีเซีย 
ขอบเขตงาน: กงัหนัฟรานซิส (Francis Turbine) ขนาด 105 เมกะวตัต ์4 ยนูิต พรอ้มจดัส่งและติดตัง้ 
แผนการตดิตัง้: ตัง้แต่เดือนกนัยายน พ.ศ. 2566 เป็นตน้ไป (ตามแผนงาน) 
แผนการใหบ้ริการ: ตัง้แต่เดือนมิถนุายน พ.ศ.2568 เป็นตน้ไป (ตามแผนงาน ส าหรบั กงัหนัน า้ 4 ยนูิต) 
 
(ภาพ) การเซ็นสญัญา 

 
(ซา้ย) นายคาโอรุ ทาคายานาก ิ
รองประธาน และผูบ้ริหารดา้นการตลาด บริษัท โตชิบา ไฮโดร เพาเวอร ์(หางโจว) จ ากดั 
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(ภาพ) กงัหนัฟรานซิส คลา้ยกบัที่ใชใ้นโรงไฟฟ้าพลงัน า้ เกอรินจี 

 
 
เกี่ยวกบับริษัท โตชิบา เอ็นเนอรย์ี่ ซิสเต็มส ์แอนด ์โซลชูนั คอรป์อเรชั่น  
บริษัท โตชิบา เอ็นเนอรย์ี่ ซิสเต็มส ์แอนด ์โซลชูนั คอรป์อเรชั่น เป็นผูร้บัผิดชอบการจดัการโครงการและระบบพลงังานแบบบรูณาการ ดว้ย
ประสบการณท์ี่ยาวนาน และความเชี่ยวชาญหลากหลายดา้นการผลติไฟฟ้า การจดัการระบบส่งสญัญาณ และการบริหารจดัการเทคโนโลยีดา้น
พลงังาน โดยบริษัทเป็นผูผ้ลตินวตักรรมใหม่ๆ ที่น่าเช่ือถือ และโซลชูนัพลงังานที่มีประสิทธิภาพออกไปยงัทั่วโลก ซึ่งขยายออกมาจาก โตชิบา         
คอรป์อเรชั่น (โตเกียว: 6502) เม่ือเดือนตลุาคม พ.ศ. 2560 

https://www.toshiba-energy.com/en/index.htm  
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