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EA Life+ กลั บ มาพร้ อ มกั บ ช่ ว งเวลาแห่ ง ความรื่ น เริ ง ในบรรยากาศ
เฉลิมฉลองเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ช่วงนีม้ องไปทางไหนก็เห็นแต่
แสงไฟสว่างไสวให้ความรูส้ กึ ตืน่ ตาตืน่ ใจ และทีพ่ เิ ศษไม่แพ้ไฟสวยๆ ในเมืองก็คอื เนือ้ หา
ด้านในของนิตยสาร MEA Life+ ทีอ่ ดั แน่นไปด้วยเรือ่ งราวดีๆ จากคอลัมน์ตา่ งๆ ทัง้ สาระ
และความบันเทิงครบครัน
เทศกาลปีใหม่เป็นช่วงเวลาวันหยุดยาวที่ผู้ใช้ไฟฟ้าส่วนใหญ่นิยมไปท่องเที่ยว
ต่างจังหวัดเป็นเวลาติดต่อกันหลายวัน ก่อนออกจากบ้านนอกจากจะดูแลเรือ่ งการปิดล็อก
ประตูหน้าต่าง อย่าลืมตรวจสอบความปลอดภัยเรือ่ งไฟฟ้ากันด้วยนะครับ เครือ่ งใช้ไฟฟ้า
ต่างๆ ควรถอดปลัก๊ ออก รวมถึงปิดสวิตช์ไฟฟ้าในส่วนทีไ่ ม่จำ� เป็น เพราะนอกจากจะช่วย
ประหยัดไฟฟ้าแล้ว ยังช่วยป้องกันเหตุเพลิงไหม้อกี ด้วย และหากเกิดเหตุฉกุ เฉินเกีย่ วกับ
ระบบไฟฟ้า สามารถแจ้งได้ที่ MEA Call Center 1130 การไฟฟ้านครหลวง พร้อมดูแล
คุณตลอด 24 ชั่วโมง
เนื่องในวาระพิเศษของเทศกาลขึ้นปีใหม่ที่ก�ำลังจะมาถึง การไฟฟ้านครหลวง
และทีมงานนิตยสาร MEA Life+ ขอส่งความปรารถนาดีและค�ำอวยพรให้ผู้ใช้ไฟฟ้า
ทุกท่านพบแต่ความสุขสมหวัง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บตลอดปีใหม่นี้และตลอดไป
และหากมีข้อติชมหรือค�ำแนะน�ำต่างๆ สามารถสะท้อนกลับทีมงานได้โดยร่วมตอบ
แบบสอบถามที่แทรกมากับนิตยสารฉบับนี้ ทางทีมงานพร้อมรับฟังทุกค�ำแนะน�ำ
เพือ่ น�ำไปเป็นข้อมูลในการปรับปรุงนิตยสารให้ถกู ใจผูอ้ า่ นทุกท่านยิง่ ๆ ขึน้ ไปในอนาคต

ชาญ ปัทมะวิภาค
ผู้อำ�นวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร
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WHAT’S NEWS?

กฟน.จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา
ครบรอบ 56 ปี
การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาครบ
รอบ 56  ปี ภายใต้แนวคิด “Leveraging for Tomorrow ต่อยอดสู่
วิถีชีวิตอนาคต ยกระดับคุณภาพชีวิตคนเมืองมหานคร” โดยใน
ช่วงเช้า นายสมชาย โรจน์รุ่งวศินกุล ผู้ว่าการ กฟน. พร้อมด้วย
คณะผู้บริหาร ร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะศาลพระภูมิและวาง
พวงมาลัยหน้ารูปปั้นเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี ถวายภัตตาหารเช้า
แด่พระสงฆ์ จากนั้นให้การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงาน
ต่างๆ ที่มาร่วมแสดงความยินดี อีกทั้งยังมีการแสดงของพนักงาน
และมินิคอนเสิร์ตจากศิลปิน เจ-เจตริน
ในช่ ว งบ่ า ย ผู้ ว่ า การ กฟน. พร้ อ มด้ ว ยคณะผู้ บ ริ ห าร
ร่ ว มกั น มอบของที่ ร ะลึ ก แก่ ผู้ ใ ช้ ไ ฟฟ้ า ณ สาขาย่ อ ยเพลิ น จิ ต
ปิดท้ายด้วยการแถลงผลการดำ�เนินงานของ กฟน. โดยผู้ว่าการ
กฟน.ให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนอย่างเป็นกันเอง
นอกจากนี้การไฟฟ้านครหลวงเขตต่างๆ มีการจัดกิจกรรม
มอบของที่ ร ะลึ ก ให้ ผู้ ใ ช้ ไ ฟฟ้ า ที่ ชำ � ระค่ า ไฟฟ้ า ณ กฟน.เขต
และสาขาย่ อ ย และแนะนำ � การดาวน์ โ หลดแอพพลิ เ คชั่ น
MEA Smart Life ซึ่งมีประชาชนให้ความสนใจเป็นจำ�นวนมาก
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การไฟฟ้านครหลวง

กฟน.ทอดถวายผ้าป่า
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา
การไฟฟ้านครหลวง ประจำ�ปี 2557
นายสมชาย โรจน์รุ่งวศินกุล ผู้ว่าการ กฟน.
เป็ น ประธานในพิ ธี ท อดผ้ า ป่ า เนื่ อ งในวั น คล้ า ยวั น
สถาปนาการไฟฟ้านครหลวง ประจำ�ปี 2557 พร้อม
ด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน กฟน. ณ วัดป่าสุขใจ
จังหวัดสมุทรปราการ เพือ่ สมทบทุนก่อสร้างเสนาสนะ
ของพระภิกษุ-สามเณร และสถานที่ปฏิบัติธรรมของ
พุ ท ธศาสนิ ก ชนให้ มี ค วามเหมาะสมแก่ ก ารปฏิ บั ติ
กิจวัตรและการเจริญภาวนา โดยเงินบริจาคทำ�บุญรวม
กว่า 7 แสนบาท ภายในพิธมี กี ารจัดถวายภัตตาหารเช้า
แด่ พระสงฆ์ ฟั ง ธรรมเทศนาโดยพระอาจารย์ ส งบ
กุศลจิตฺโต เจ้าอาวาส หลังจากนั้น ผู้ว่าการ ผู้บริหาร
และพนั ก งานจิ ต อาสา กฟน. ได้ ร่ ว มแรงร่ ว มใจ
ปลูกต้นไม้เพื่อเป็นสาธารณกุศล

กฟน.จัดกิจกรรม “กฟน.รวมใจ
ให้น้อง” ประจำ�ปี 2557
นายศิริพงษ์ วิชัย ผู้ช่วยผู้ว่าการ เป็นประธาน
เปิดกิจกรรม “กฟน.รวมใจให้น้อง” เนื่องในโอกาส
วันคล้ายวันสถาปนา กฟน. ครบรอบ 56 ปี ณ โรงเรียน
ศรีสงั วาลย์ มูลนิธอิ นุเคราะห์คนพิการฯ จังหวัดนนทบุรี
โดยมอบเงินที่ กฟน. และพนักงานร่วมกันบริจาคเพือ่
สมทบกองทุนการไฟฟ้านครหลวงมูลนิธิอนุเคราะห์
คนพิการฯ จำ�นวนรวมกว่า 2 แสนบาท และมอบ
ทุนสนับสนุนการศึกษาให้กับทางโรงเรียน จำ�นวน
50,000 บาท  พร้อมแจกอุปกรณ์การเรียน นอกจากนี้
ยังมีกิจกรรมที่มอบความสุขและรอยยิ้มให้กับน้องๆ
ตลอดทั้งวัน ได้แก่ โชว์ชุดพิเศษ บูธกิจกรรมเล่นเกม
ชิงรางวัล ปิดท้ายด้วยการเลี้ยงอาหารกลางวัน โดย
บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น
การไฟฟ้านครหลวง
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กฟน.จัดกิจกรรมออกหน่วยให้บริการชุมชน
“จากวันแม่สู่วันพ่อ การไฟฟ้านครหลวง
เติมความสุขให้ชุมชน”
นายสมชาย โรจน์รุ่งวศินกุล ผู้ว่าการ กฟน. เป็นประธาน
เปิดกิจกรรม “จากวันแม่สวู่ นั พ่อ การไฟฟ้านครหลวง เติมความสุข
ให้ชุมชน” นำ�คณะผู้บริหารและพนักงาน กฟน. ออกหน่วยให้
บริการชุมชน พร้อมให้บริการด้านไฟฟ้าและให้ค�ำ แนะนำ�ด้านการ
ใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้
มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ชนะการประกวดบทความวันแม่
และกิจกรรมสันทนาการ ณ ชุมชนวัดอ่างแก้วและวัดโคนอน เขต
ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ เพือ่ เทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล
แด่ สมเด็ จ พระนางเจ้ าฯ พระบรมราชิ นี นาถ เนื่ องในวัน เฉลิม
พระชนมพรรษา 12 สิงหาคม นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรม
ออกหน่วยให้บริการด้านระบบไฟฟ้า ตลอดจนกิจกรรมสันทนาการ
แก่ชุมชนอื่นๆ พร้อมกันทั้งการไฟฟ้านครหลวงในพื้นที่กรุงเทพฯ
นนทบุรี และสมุทรปราการด้วย  

กฟน.จัดสัมมนาลูกค้าอุตสาหกรรม ประจำ�ปี 2557
นายสมชาย โรจน์รุ่งวศินกุล ผู้ว่าการ กฟน. เป็นประธานเปิดงานสัมมนาลูกค้าธุรกิจอุตสาหกรรมของ กฟน. ประจำ�ปี 2557
เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และนำ�เสนองานบริการต่างๆ ของ กฟน. พร้อมการปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “Branded Customer
Experience” โดยนายบุญทักษ์ หวังเจริญ ประธานสมาคมธนาคารไทย ณ ห้องเวิลด์บอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท
เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
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กฟน.ร่วมจัดบูธ “ไฟฟ้าสุขใจ
คนไทยยิ้มได้” คืนความสุขให้ประชาชน
นายวิ บู ล ย์ สงวนพงศ์ ปลั ด กระทรวงมหาดไทย
พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย มาเยี่ยมชมบูธ
การไฟฟ้านครหลวง “ไฟฟ้าสุขใจ คนไทยยิ้มได้” ในงาน
“มหกรรมการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุข
ให้คนในชาติ” ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ณ บริเวณท้องสนามหลวง ภายในบูธมีบริการ
ของ กฟน. เช่น รับชำ�ระค่าไฟฟ้า บริการขอใช้ไฟใหม่-ไฟเพิม่
และไฟฟ้าชั่วคราว ตลอดจนการให้ความรูเ้ รือ่ งการใช้ไฟฟ้า
อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย พร้อมจัดซุ้มเกมต่างๆ
มอบความสุขสร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้ที่มาเยี่ยมชม

กฟน.ร่วมลงนามป้องกันและปราบปราม
การทุจริตคอร์รัปชั่น
นายสมชาย โรจน์รุ่งวศินกุล ผู้ว่าการ กฟน. เป็นประธานในพิธี
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ และแถลงนโยบายการขับเคลือ่ น
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยมีผู้บริหารของ
กฟน.ทุกระดับเข้าร่วมพิธี ณ อาคารส�ำนักงานใหญ่ กฟน. เพือ่ เป็นการ
ประกาศเจตจ�ำนงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น
ซึง่ กฟน.ได้ปฏิบตั ติ ามแนวทางการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ มี าโดยตลอด
มุ่งประโยชน์แก่ประชาชนเป็นหลัก สอดคล้องกับนโยบายการมี
คุณธรรมและความโปร่งใสของส�ำนักงาน ป.ป.ช. และกระทรวง
มหาดไทย ในการก�ำกับเน้นยำ�้ ให้รฐั วิสาหกิจในสังกัดยึดหลักบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีและหลักธรรมาภิบาล เพื่อความชัดเจนต่อการ
น�ำองค์กรของผู้บริหารของ กฟน.ทุกคน  
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รถยนต์ ไฟฟ้า EV Community
พลังขับเคลื่อนสู่อนาคต

เพราะรถยนต์ ไฟฟ้า
ไม่เพียงช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม
แต่ ยั ง สอดคล้ อ งกั บ วิ ถี ชี วิ ต
คนเมืองในอนาคต การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) จึงพัฒนา
โครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่ปี 2553 เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้รถยนต์ ไฟฟ้าเป็น
ที่รู้จักแพร่หลาย
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รถยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle: EV) เป็นรถยนต์ทขี่ บั เคลือ่ นด้วยมอเตอร์
ไฟฟ้าที่ใช้พลังงานแบตเตอรี่เป็นหลัก โดยใช้การชาร์จไฟจากระบบไฟฟ้า
ภายนอกผ่านเครื่องชาร์จไฟ สามารถชาร์จไฟได้ 2 แบบคือ แบบปกติ ชาร์จใน
ที่พักอาศัยด้วยแรงดัน 230 โวลต์ กระแสไฟประมาณ 10 แอมป์ ใช้เวลา 6 - 8
ชั่วโมง และแบบเร็วคือ ชาร์จผ่านตู้ชาร์จไฟฟ้า ใช้ระบบไฟฟ้า 3 เฟส แรงดัน
380 โวลต์ กระแสไฟประมาณ 100 แอมป์ ใช้เวลาไม่เกิน 30 นาที
ซึ่งปัจจุบัน กฟน.ได้ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้รถยนต์ไฟฟ้า ด้วย
การสร้างสถานีชาร์จไฟฟ้าส�ำหรับรถยนต์ไฟฟ้าแห่งแรกไว้ที่ส�ำนักงานใหญ่
เพลินจิต กฟน. และได้ก่อสร้างสถานีชาร์จไฟฟ้าในส�ำนักงานของ กฟน.
โดยครอบคลุมพื้นที่การให้บริการของ กฟน. เพื่อใช้กับรถยนต์ไฟฟ้าของ กฟน.
และให้บริการกับประชาชนทั่วไปที่มีรถยนต์ไฟฟ้า รวมทั้งสิ้น 10 แห่ง ดังนี้

1. สถานีชาร์จไฟฟ้าฯ ส�ำนักงานใหญ่ เพลินจิต
2. สถานีชาร์จไฟฟ้าฯ กฟน. เขตบางเขน
3. สถานีชาร์จไฟฟ้าฯ กฟน. เขตบางใหญ่
4. สถานีชาร์จไฟฟ้าฯ กฟน. เขตบางขุนเทียน
5. สถานีชาร์จไฟฟ้าฯ กฟน. เขตสมุทรปราการ
6. สถานีชาร์จไฟฟ้าฯ กฟน. เขตวัดเลียบ
7. สถานีชาร์จไฟฟ้าฯ กฟน. เขตสามเสน
8. สถานีชาร์จไฟฟ้าฯ กฟน. เขตราษฎร์บูรณะ
9. สถานีชาร์จไฟฟ้าฯ กฟน. เขตลาดกระบัง
10. สถานีชาร์จไฟฟ้าฯ ฝ่ายธุรกิจขนส่งและผลิตภัณฑ์
บางพูด

นอกจากนี้ กฟน.ได้นำ� รถยนต์ไฟฟ้ามาใช้ในกิจการภายในองค์กร
เพื่อทดลองใช้งานจริง และช่วยลดการใช้ปริมาณเชื้อเพลิง รวมทั้ง
ได้ เ ตรี ย มความพร้ อ มในด้ า นเทคโนโลยี ร ถยนต์ ไ ฟฟ้ า และสถานี
ชาร์จไฟฟ้าของประเทศไทย ด้วยการด�ำเนินการโครงการส�ำคัญๆ เพือ่
ศึกษาและพัฒนาเรื่องนี้อย่างจริงจัง จ�ำนวน 6 โครงการดังนี้
1) โครงการวิจัยและศึกษาแนวโน้มการใช้รถยนต์ไฟฟ้าใน
อนาคต ปี 2553 ได้แก่ เทคโนโลยีแบตเตอรี่ รถยนต์ไฟฟ้า โครงสร้าง
พื้นฐาน การใช้งานในต่างประเทศ รวมถึงผลกระทบต่างๆ ที่เกิดขึ้น
2) โครงการ The Feasibility Study of Electric Vehicles in
Bangkok Area ปี 2554 - 2555 ร่วมกับบริษัทมิตซูบิชิ มอเตอร์ส
(ประเทศไทย) จ�ำกัด มอบรถยนต์ Mitsubishi i-MiEV ให้ กฟน.ศึกษา
ด้านต่างๆ เป็นระยะเวลา 9 เดือน
3) โครงการสาธิตเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้าและสถานีชาร์จไฟ
ปี 2555 - 2556 โดยจ้างศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านเทคโนโลยี
ไฟฟ้าก�ำลังมาเป็นที่ปรึกษา
4) โครงการจัดหารถยนต์ไฟฟ้า 20 คันและเครื่องชาร์จไฟ
แบบเร็ว 10 เครื่อง ปี 2555 - 2558 เพื่อเป็นต้นแบบการใช้รถยนต์
ไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ
5) โครงการ The Test Bedding of Electric Vehicle ปี 2556 2557 ร่วมกับบริษัทนิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด มอบรถยนต์
Nissan LEAF เพื่อศึกษาด้านต่างๆ เป็นระยะเวลา 8 เดือน
6) โครงการ The Feasibility Study on Quick Chargers for
Electric Vehicles ปี 2557 - 2558 ร่วมกับบริษัท ABB จ�ำกัด ที่มอบ
เครื่องชาร์จไฟแบบเร็ว รุ่น Terra 51 ให้ กฟน.ได้ศึกษาการใช้งาน
ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจของ กฟน.ในการสานต่อโครงการรถยนต์
ไฟฟ้า ท�ำให้ปัจจุบัน กฟน.ถือเป็นผู้น�ำเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้า ที่มี
รถยนต์ไฟฟ้าและสถานีชาร์จไฟฟ้าจ�ำนวนมากที่สุดในประเทศไทย
รวมถึ ง ฐานข้ อ มู ล ด้ า นการใช้ ง านรถยนต์ ไ ฟฟ้ า และการชาร์ จ ไฟ
ทุกประเภท ซึ่งนอกจากจะตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่ ยังถือว่า
เป็นจุดเริม่ ต้นทีด่ เี พือ่ ตอบสนองนโยบายด้านการอนุรกั ษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์องค์กรของ กฟน.ที่มุ่งมั่นสู่การ
เป็นผูน้ ำ� ด้านระบบจ�ำหน่ายพลังงานไฟฟ้า ควบคูไ่ ปกับการรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  
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WindPax Wisp

เป็นโปรเจ็คท์ Kickstarter ที่น่าสนใจมากเกี่ยวกับ
อนาคตของอุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรี่ด้วยพลังงานสีเขียว
WindPax Wisp จะเปลี่ยนพลังงานจากลมให้เป็นไฟฟ้า
ซึง่ เหมาะส�ำหรับการพกพาเวลาไปท่องเทีย่ วตามป่าเขา หรือ
สถานทีท่ ยี่ ากต่อการหาปลัก๊ เสียบเพือ่ ชาร์จไฟ แต่เนือ่ งจาก
ยังเป็นโปรเจ็คท์น�ำเสนอไอเดียและระดมทุนอยู่ WindPax
Wisp จึงยังมีนำ�้ หนักกว่า 4 กิโลกรัม ซึง่ นับว่าสูงเมือ่ เทียบกับ
โน้ตบุ๊กหรือแท็บเล็ตในปัจจุบัน แต่ทั้งนี้ก็มีความน่าสนใจ
จากการออกแบบพ่วงมาด้วย นั่นคือ สามารถปรับเป็น
ไฟน�ำทางหรือจะแขวนไว้บนโคมไฟเก๋ๆ เวลาเข้าแคมป์
ด้วยก็ได้

CoeLux
10
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การพัฒนาศักยภาพของเทคโนโลยี LED ช่วยท�ำให้
ประสิทธิภาพของการให้แสงสว่างมีคณ
ุ ภาพมากขึน้ พร้อม
กับการประหยัดพลังงานที่มากขึ้นเช่นกัน ล่าสุดนักฟิสิกส์
ชาวอิตาเลียน Paolo Di Trapani ได้คิดค้นอุปกรณ์ชื่อ
CoeLux ซึ่งเป็นพัฒนาการของ LED ที่สามารถให้แสง
เลียนแบบแสงแดดธรรมชาติได้ ตั้งแต่บรรยากาศในตอน
เช้า กลางวัน จนกระทั่งพระอาทิตย์ตกดิน โดยพื้นผิว
ประกอบด้วยวัสดุโครงสร้างระดับนาโนหนา 2 มิลลิเมตร
ที่สามารถสร้างการกระเจิงแสงแบบเรย์เล (Rayleigh
Scattering) ทีป่ กติแล้วจะเกิดขึน้ ในชัน้ บรรยากาศธรรมชาติ
ท�ำให้มนุษย์มองเห็นท้องฟ้าเป็นสีนำ�้ เงิน หากมีการพัฒนา
มากขึ้นในอนาคต CoeLux จึงเหมาะมากที่จะน�ำไปติดตั้ง
ในชั้นใต้ดิน หรือบริเวณที่แสงภายนอกส่องไม่ถึง

SolarPowered
Info-Point

3 นั ก ออกแบบอย่ า ง Tsuyoshi Sogabe,
Desislava Ivanova และ Ekaterina Shchetina ได้
ไอเดียจากการตัง้ ค�ำถามว่า ท�ำอย่างไรจึงจะสร้างสรรค์
ที่นั่งพักส�ำหรับนักท่องเที่ยวให้ได้ประโยชน์สูงสุด จึง
คิดประดิษฐ์ Solar-Powered Info-Point ที่เป็นทั้ง
ที่ นั่ ง พั ก อั จ ฉริ ย ะที่ มี จ อแจ้ ง ข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น ประโยชน์
ไปในตัว พร้อมกับสามารถแวะชาร์จแบตเตอรีร่ ะหว่าง
ทางได้ด้วย โดยเจ้าที่นั่งอัจฉริยะนี้จะส�ำรองพลังงาน
เอาไว้ด้วยแผงโซลาร์เซลล์ เหมาะมากส�ำหรับวางไว้
ในจุดท่องเที่ยวส�ำคัญในเมืองใหญ่ Solar-Powered
Info-Point ยังเป็นไอเดียตั้งต้นและเตรียมจัดแสดง
ในงาน Milan Expo 2015 ให้ได้ชมกัน

Tree Building

การลดการใช้พลังงานในอาคารใหญ่ด้วยการออกแบบตาม
แนวคิดอาคารเขียวหรือ Green Building เริ่มได้รับความสนใจ
มากขึ้นเรื่อยๆ อย่าง Tree Building ในเมืองดานัง เวียดนาม ซึ่งเป็น
ตึกสาขาของธนาคาร ABBANK ก็เป็นอีกหนึ่งโปรเจ็คท์ของบริษัท
Vo Trong Nghia Architects ที่น่าสนใจ โดยด้านหน้าของตัวอาคาร
ออกแบบมาให้เป็นช่องสูงโปร่งทีส่ ามารถน�ำต้นไม้สเี ขียวเข้ามาปลูกได้
ซึง่ ช่วยได้ทงั้ ในแง่ความสวยงามและการลดความร้อนจากภายนอก
นอกจากนี้ ดาดฟ้าชัน้ บนสุดยังปลูกต้นไม้เอาไว้เพือ่ ช่วยให้ตวั อาคาร
เย็น ลดการดูดความร้อนจากแสงอาทิตย์ เพือ่ ลดการใช้ไฟฟ้าในการ
เพิ่มความเย็นภายใน  

การไฟฟ้านครหลวง
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พิชัย สงวนไชยไผ่วงศ์

พัฒนาเทคโนโลยีควบคู่บุคลากร เพื่อที่สุดของงานบริการ
ในยุคที่สังคมและเศรษฐกิจมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา การใช้
ชีวิตประจำ�วันในการสัญจรหรือประกอบธุรกิจของประชาชนทั่วไป ไฟฟ้าเป็นสิ่งสำ�คัญ
อย่างยิง่ ทีช่ ว่ ยเข้ามาเติมเต็ม ทำ�ให้อปุ กรณ์เครือ่ งอำ�นวยความสะดวกต่างๆ สามารถใช้งาน
ได้โดยต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ เกิดความสะดวกสบายในการดำ�รงชีวิตในสังคมเมือง
MEA Life+ ฉบับนีไ้ ด้รบั เกียรติจากคุณพิชยั สงวนไชยไผ่วงศ์ รองผูว้ า่ การบริการระบบจ�ำหน่าย
การไฟฟ้านครหลวง สละเวลาอันมีคา่ มาพูดคุยถึงแนวคิดการท�ำงานในความรับผิดชอบภารกิจระดับ
ประเทศในงานบริการระบบจ�ำหน่ายไฟฟ้าที่บริหารงานดูแลพนักงานกว่า 4,000 คน และเป็นผู้อยู่
เบื้องหลังเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ และนนทบุรี

ก้าวแรกสู่การไฟฟ้านครหลวง

ย้อนกลับไปกว่า 30 ปี คุณพิชยั ก้าวเข้ามาเป็นสมาชิกครอบครัว กฟน. ด้วยความตัง้ ใจเดิมตัง้ แต่
ยังเรียนอยูใ่ นระดับอุดมศึกษา แต่กลับไม่งา่ ยดังทีค่ ดิ ต้องผ่านจังหวะโอกาส และเป็นเหมือนโชคชะตา
ฟ้าลิขิตไว้ให้ต้องมาท�ำงานอยู่ที่ กฟน.ตลอดไป
“พี่ทรวง มุกดาก้านทอง อดีตผู้บังคับบัญชาที่เกษียณอายุไปแล้ว เป็นรุ่นพี่ที่ผมเคารพรักนับถือ
อย่างมาก ได้พบท่านที่ที่ท�ำการสวนลุมพินี สถานที่ท�ำงาน กฟน. ที่พี่ท�ำงานอยู่ก่อนแล้ว กระทั่งได้
มาร่วมงานกับท่านเมื่อปี พ.ศ. 2522 ในช่วงที่กลับมาสร้างครอบครัวอยู่ที่กรุงเทพฯ สมัยนั้นมาท�ำงาน
ด้านขยายระบบจ�ำหน่ายตามโครงการต่างๆ ของ กฟน. ทีม่ กี ารติดตัง้ ระบบจ�ำหน่ายเพิม่ เติมจ�ำนวนมาก
ตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในช่วงนั้น ซึ่งมีการเพิ่มขึ้นของบ้านเรือนที่อยู่อาศัย
ของประชาชนและโรงงานอุตสาหกรรมเป็นจ�ำนวนมาก ซึ่งแม้ในปัจจุบันจะมีอัตราการเพิ่มที่ลดลง
แต่การเปลี่ยนแปลงด้านสังคมและเทคโนโลยีกลับพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จนเป็น
ความต้องการของประชาชนผู้อยู่อาศัยในเขตเมืองมากขึ้นในการที่ให้ กฟน.มีเทคโนโลยีต่างๆ รองรับ
การให้บริการมากขึ้น”

บทบาทการบริหารงานในปัจจุบัน

หลังจากได้รบั หน้าทีบ่ ริหารงานมาหลายหน่วยงาน ทัง้ เขตบางพลี วัดเลียบ บางเขน บางขุนเทียน
แล้วมาดูแลรับผิดชอบสายงานธุรกิจ สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสือ่ สาร จนปัจจุบนั ได้มา
บริหารสายงานบริการระบบจำ�หน่ายเป็นเวลา 4 ปีเต็ม ซึ่งสายงานนี้มีบทบาทในการดูแลรับผิดชอบ
ระบบจ่ายไฟฟ้าและระบบการให้บริการแก่ประชาชนผู้อยู่อาศัยทั้งหมดของการไฟฟ้านครหลวง
กว่า 3 ล้านราย ดูแลงานการตลาดของ กฟน.ทั้ง 18 เขต ในสายงานกำ�กับดูแล สามารถให้บริการ
การไฟฟ้านครหลวง
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รอรูป
อำ�นวยความสะดวกสบายแก่ผู้ใช้ไฟฟ้า ผู้มาติดต่อใช้บริการกับ กฟน.ได้อย่าง
รวดเร็วมีประสิทธิภาพ ดูแลระบบจำ�หน่ายไฟฟ้าให้มคี วามมัน่ คงเชือ่ ถือได้สงู สุด
ในแต่ละพื้นที่เขต รวมทั้งการให้บริการแก้ไขไฟฟ้าขัดข้องตลอด 24 ชั่วโมง โดย
ให้บริการผ่าน MEA Call Center 1130 “ทุกคำ�ถามเรื่องไฟฟ้า เรามีคำ�ตอบ”
“ในแต่ละปี กฟน.จะมีการวางแผนว่า เราควรจะพัฒนาระบบจ�ำหน่าย
ไฟฟ้าในปีต่อไปอย่างไรให้ทันสมัยขึ้นได้มากน้อยเพียงใด ทั้งการปรับปรุง
อุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบควบคุมการจ่ายไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีความ
มัน่ คงเชือ่ ถือได้สงู ขึน้ ตลอดเวลา โดยในปีนจี้ ะเป็นปีแรกที่ กฟน.เริม่ ใช้งานระบบ
จ่ายไฟฟ้าอัตโนมัติ DMS (Distribution Management System) ซึ่งระบบนี้ช่วย
ให้เราทราบความผิดปกติของระบบจ�ำหน่ายไฟฟ้า สามารถควบคุมการเปิด-ปิด
วงจรระยะไกลจากห้องเวรแก้ไฟฟ้าขัดข้องได้ทันที ซึ่ง กฟน.จะขยายระบบให้
ครบทุกพื้นที่ภายในระยะเวลา 3 ปี ซึ่งจะเป็นระบบที่ได้รับการพัฒนาแล้ว และ
มั่นใจได้ว่าจะเป็นการลงทุนใช้จ่ายเงินที่คุ้มค่าและเกิดประโยชน์ต่อประชาชน
สูงสุด
“นอกจากระบบจ�ำหน่ายแล้ว กฟน.ยังพัฒนาระบบอัตโนมัติ IT ในการรับ
งานบริการ ทั้งการขอใช้ไฟฟ้า การติดตั้งเครื่องวัด การจ่ายไฟไปยังผู้ใช้ไฟฟ้า
การอ่านหน่วยการใช้ไฟฟ้า การจัดท�ำใบแจ้งค่าไฟ การส่ง-รับช�ำระค่าไฟฟ้า
ในรูปแบบต่างๆ ที่มีช่องทางอ�ำนวยความสะดวกไว้อย่างหลากหลายช่องทาง
ทัง้ ทีท่ ำ� การ กฟน. สถาบันการเงิน ธนาคาร บริษทั ตัวแทนรับช�ำระต่างๆ เช่น 7-11,
Tesco Lotus, โทรศัพท์มือถือ, ตู้ ATM, ช�ำระผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งช่องทางที่เป็น
สถานที่ต่างๆ และช่องทางที่ผ่านการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์รูปแบบต่างๆ
ที่รองรับผู้ใช้ไฟฟ้าในแต่ละกลุ่มอาชีพ หลากหลายสาขา จนผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถ
เข้าถึงการให้บริการของ กฟน.อย่างง่ายดาย สะดวก รวดเร็ว และมั่นใจได้
“ขณะเดียวกัน นอกจากมีระบบกระบวนการพัฒนาในหลากหลายมิตแิ ล้ว
สิ่งที่เป็นส่วนส�ำคัญในการขับเคลื่อนงานต่างๆ ให้ประสบความส�ำเร็จอย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั่นก็คือ ทรัพยากรบุคคลของ กฟน. ที่จะมี
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การพัฒนาศักยภาพพนักงานให้มคี วามเข้าใจในงาน
ในกระบวนการและระบบงานที่ กฟน.น� ำ มาใช้
ให้มคี วามเข้าใจและมีทกั ษะในการใช้งานตามระบบ
งานที่ มี ก ารพั ฒ นาขึ้ น ตามล� ำ ดั บ เช่ น งาน One
Stop Service ของ กฟน. ที่รับนโยบายจากรัฐบาล
มาด�ำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 ได้พัฒนาทั้งระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนการต่างๆ จึงจ�ำเป็น
ต้องพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ความสามารถ ทั้ง
ระบบ IT และการให้บริการประชาชนอย่างเต็มใจ
ด้วยอัธยาศัยไมตรีที่เป็นหัวใจส�ำคัญในงานบริการ
“ในด้านส�ำคัญของงานกิจกรรมสังคมและชุมชน
กฟน.ออกแบบกระบวนการให้ มี ค วามเชื่ อ มโยง
สอดคล้องระหว่างนโยบาย กลยุทธ์ และการลงมือ
ปฏิบัติผ่านการไฟฟ้านครหลวงเขต พนักงานเขตที่
ช�ำนาญพื้นที่ให้มีบทบาทภารกิจเพิ่มเติมในการท�ำ
กิจกรรมร่วมกับประชาชนในชุมชนต่างๆ ในการให้
ความรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ
คุ้มค่า และปลอดภัย ติดตั้งซ่อมแซมระบบไฟฟ้า
ส่องสว่างสาธารณะ ลานกีฬา ตรวจระบบไฟฟ้า
สายไฟที่ใช้ในบ้าน ชุมชน ให้ความรู้แก่กลุ่มธุรกิจ
อุตสาหกรรมในการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้ทุกชุมชนและผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดมีความรู้
ด้านการใช้ไฟฟ้าอย่างถูกวิธี”ส่วนหนึ่งของ

ส่วนหนึ่งของบริการคือมอบความรู้
แก่ประชาชน
ภารกิ จ ที่ ส� ำ คั ญ คื อ การให้ ป ระชาชนในทุ ก กลุ ่ ม ผู ้ ใ ช้ ไ ฟฟ้ า มี
ความรู้ความเข้าใจในการใช้ไฟฟ้าที่ถูกต้อง ประหยัด คุ้มค่า และมี
ประสิทธิภาพ เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่เราหวงแหนไว้ใช้
ในอนาคต เพื่อลูกหลานของเราจะได้มีพลังงานไว้ใช้ต่อไป
“ในฐานะผู้ให้บริการไฟฟ้าแก่ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไป เรา
ต้องการให้ผใู้ ช้ไฟฟ้าได้รบั ไฟฟ้าทีม่ คี วามมัน่ คงเชือ่ ถือได้และปลอดภัย
สูงสุด ทั้งในภาวะปกติและไม่ปกติ เช่น น�้ำท่วม เกิดเหตุอัคคีภัย ซึ่ง
กฟน.มีความประสงค์ให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ได้ในทุกเวลาที่จ�ำเป็น
อย่างปลอดภัย และให้ทราบถึงวิธีการใช้อย่างถูกวิธี เพื่อป้องกัน
อันตรายในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้ไฟฟ้า และในโอกาสที่จะเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจทั้งภูมิภาคอาเซียนเดียวกัน (AEC) กฟน.ก็พร้อม
ให้บริการในเขตจ่ายไฟของ กฟน.ด้วยอัธยาศัยไมตรีที่ดี

“และในขณะเดี ย วกั น ผู ้ ป ระกอบการภาคธุ ร กิ จ
อุตสาหกรรม กฟน. ก็มีการให้บริการช่วยดูแลระบบจ่ายไฟฟ้า
ทัง้ ของ กฟน.และภายในของผูป้ ระกอบการ ให้มคี วามสามารถ
ในการใช้เพื่อการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง
ราบรื่น ช่วยสร้างผลผลิตได้เต็มที่”
ท้ายสุดนี้ คุณพิชัยไม่ลืมที่จะกล่าวอวยพรปีใหม่แก่
ผูใ้ ช้ไฟและผูอ้ า่ นทุกท่านเป็นการทิง้ ท้าย “ในปีใหม่ พ.ศ. 2558
สิง่ ใดทีท่ กุ ท่านต้องการในทางทีด่ แี ละเป็นประโยชน์แก่สว่ นรวม
ขออ� ำ นาจคุ ณ พระศรี รั ต นตรั ย และสิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ทั้ ง หลายที่
ท่านนับถือ จงดลบันดาลให้ทุกท่านมีสติ มีปัญญาในการคิด
วิเคราะห์ ไตร่ตรองในการครองชีวิต บริหารธุรกิจให้เกิดความ
เจริญมั่นคงแก่ท่าน ครอบครัว ธุรกิจ และประเทศชาติได้อย่าง
สมบูรณ์ตลอดไปครับ”  

การไฟฟ้านครหลวง
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กฟน.จัดกิจกรรม
Young MEA ปรับ เปลี่ยน เปิด
เพื่อพลังงานที่ยั่งยืน
การไฟฟ้ า นครหลวงจั ด กิ จ กรรม
“Young MEA ครอบครัวรุ่นใหม่ ฉลาด
ใช้พลังงาน รุ่นที่ 2 ปรับ เปลี่ยน เปิด เพื่อ
พลังงานทีย่ งั่ ยืน” ณ จังหวัดกาญจนบุรี โดย
พาครอบครัวสมาชิก Young MEA จ�ำนวน
30 ครอบครัว รวมกว่า 90 ชีวิต ไปร่วมกัน
ปฏิบัติภารกิจพิทักษ์พลังงาน ตะลุยฐาน
ปรับทัศนคติการเลือกใช้ไฟฟ้าให้เหมาะกับ
การใช้งานปัจจุบัน ฐานเปลี่ยนพฤติกรรม
การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและ
ฐานเปิดโลกทัศน์การจุดประกายสร้างสรรค์
สิง่ ประดิษฐ์จากพลังงานสะอาด เพือ่ พิทกั ษ์
พลั ง งานและสิ่ ง แวดล้ อ มอย่ า งยั่ ง ยื น
นอกจากนี้ ยั ง ได้ เ รี ย นรู ้ ก ารเดิ น ทางของ
ไฟฟ้าและชมการผลิตไฟฟ้าจากพลังน�้ำ 
ณ เขื่อนศรีนครินทร์ และร่วมกันปฏิบัติ
ภารกิ จ คื น ชี วิ ต สู ่ ธ รรมชาติ ด ้ ว ยการท� ำ
โป่งเทียม เพือ่ เป็นแหล่งอาหารให้แก่สตั ว์ปา่
นานาชนิด พร้อมกับลงมือท�ำ  “ฝายแห้ง”
เพื่อคืนความสมบูรณ์สู่ป่าในอนาคต

16

การไฟฟ้านครหลวง

กฟน.มอบทุนปลูกป่าชายเลนปี 57
และร่วมปลูกป่าชายเลน เพิ่มความ
อุดมสมบูรณ์แก่ชายฝั่งทะเลไทย
นายศิริพงษ์ วิชัย ผู้ช่วยผู้ว่าการ กฟน. เป็น
ประธานในพิธีมอบทุนสนับสนุนปลูกป่าชายเลน
ให้แก่สถานศึกษาต่างๆ จ�ำนวน 30 ทุน ทุนละ
30,000 บาท รวมเป็นเงิน 900,000 บาท เพื่อใช้ใน
การด� ำ เนิ น กิ จ กรรมปลู ก ป่าชายเลนเพิ่ ม ความ
อุดมสมบูรณ์แก่ชายฝั่งทะเลไทย ภายใต้โครงการ
ป่าชายเลนพิทักษ์นครหลวง ซึ่งได้ด�ำเนินโครงการ
มาตั้ ง แต่ ป ี 2548 จนถึ ง ปั จ จุ บั น มี ก ารมอบทุ น
สนับสนุนปลูกป่าชายเลนแก่โรงเรียนที่สนใจแล้ว
กว่า 150 โรงเรียน
นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรม “กฟน. รวมพลัง
รักษ์ปา่ ชายเลน” โดยมีพนักงานจิตอาสาของ กฟน.
ร่วมกับฐานทัพเรือกรุงเทพ ครูและนักเรียนของ
สถานศึกษาที่ได้รับทุนสนับสนุนปลูกป่าชายเลน
ปี 2557 ร่ ว มกั น ปลู ก ปาชายเลนบริ
เ วณป้ อ ม
่
พระจุลจอมเกล้า จังหวัดสมุทรปราการ เพือ่ ส่งเสริม
ให้เยาวชนและผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมเกิดจิตส�ำนึกอนุรกั ษ์
ป่าชายเลน ร่วมคืนความอุดมสมบูรณ์คนื สูป่ า่ ชายเลน
และระบบนิเวศชายฝั่งทะเลไทยอย่างยั่งยืน

กฟน.สานต่อโครงการ

MEA Energy Saving Building 2015
นายสมชาย โรจน์รงุ่ วศินกุล ผูว้ า่ การการไฟฟ้านครหลวง
เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การใช้พลังงานในอาคาร ปีที่ 3 ค้นหาสุดยอดอาคารประหยัด
พลังงาน กลุ่มอาคารมหาวิทยาลัย และอาคารศูนย์การค้า/
ห้างสรรพสินค้า เพื่อเชิดชูอาคารที่ด�ำเนินการอนุรักษ์พลังงาน
มาอย่างต่อเนื่อง ณ ห้อง Pinnacle โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ
นอกจากนีย้ งั มีการบรรยายพิเศษเรือ่ ง “ประหยัดพลังงาน
ง่ายกว่าที่คิด Idea I can do” และเสวนาเรื่อง “หลักเกณฑ์
เข้าร่วมโครงการฯ และประสบการณ์ตรงจากรุ่นพี่สู่ปี 3”  

MEA
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INSIGHT

ภารกิจติดตั้งไฟประดับ
สัญลักษณ์การเฉลิมฉลองของคนเมือง
กลายเป็นภาพชินตาชาวกรุงเทพฯ มาโดยตลอด เมื่อ
พื้นที่บริเวณริมถนนสนามไชย บริเวณโดยรอบสนามหลวง
เรื่อยมาตามถนนราชดำ�เนิน ผ่านพระที่นั่งอนันตสมาคม
และสิ้นสุดลงที่พระตำ�หนักจิตรลดารโหฐาน ดวงไฟนับพัน
นั บ หมื่ น ถู ก ประดั บ ประดาสว่ า งไสวหลั ง อาทิ ต ย์ อั ส ดง
ผู้ ค นมากมายตั้ ง ใจเดิ น ทาง
มาเยี่ยมชม ถ่ายภาพความ
ประทับใจเก็บไว้เป็นทีร่ ะลึกกัน
อย่างคึกคัก นัน่ เป็นสัญญาณ
ว่า วันเฉลิมพระชนมพรรษา
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชิ นี น าถ กำ � ลั ง
หมุนเวียนมาบรรจบอีกครั้ง
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ความงดงามดังกล่าวนั้นมีการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เป็น
ผู้อยู่เบื้องหลังในภารกิจส�ำคัญ ซึ่งชาว กฟน.ทุกคนมีความยินดี
ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการแสดงความจงรักภักดีต่อในหลวงและ
พระราชินีของปวงชนชาวไทย
ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2557 ที่ก�ำลังจะมาถึง MEA Life+
ขอน� ำ เสนอเรื่ อ งราวการติ ด ตั้ ง ไฟประดั บ จากค� ำ บอกเล่ า ของ
คุณส�ำเริง เชี่ยวชูกุล ผู้อ�ำนวยการไฟฟ้าเขตวัดเลียบ ในฐานะ
ผูด้ แู ลพืน้ ทีส่ ำ� คัญในการติดตัง้ ไฟประดับในครัง้ นี้ ถึงขัน้ ตอนต่างๆ
ก่อนจะออกมาเป็นภาพเบื้องหน้าที่สวยงามให้ประชาชนได้ชื่นชม
จากประสบการณ์ที่ได้ท�ำงานกับการไฟฟ้านครหลวงเขต
วัดเลียบ ตั้งแต่ปี 2532 ในต�ำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า 4 มีโอกาส
หมุนเวียนไปรับผิดชอบในหลายส่วนงาน ก่อนจะก้าวสู่ต�ำแหน่ง
ผู้อ�ำนวยการไฟฟ้าเขตบางขุนเทียนในปี 2554 จากนั้นได้ย้าย
กลับมาด�ำรงต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการไฟฟ้าเขตวัดเลียบในปีถัดมา
ท� ำ ให้ คุ ณ ส� ำ เริ ง สั ม ผั ส กั บ งานเบื้ อ งหลั ง การติ ด ตั้ ง ไฟประดั บ
ครบทุกขั้นตอน

“กฟน.เขตวั ด เลี ย บถื อ เป็ น เขตที่
ส�ำคัญในการติดตั้งไฟประดับของทุกปี
เนื่องจากพื้นที่ในการติดตั้งส่วนใหญ่
อยู่ในการดูแลรับผิดชอบของการไฟฟ้านครหลวงเขตวั ด เลี ย บ ตั้ ง แต่ ถ นน
สนามไชยบริเวณโดยรอบสนามหลวง
ถนนราชด�ำเนินใน ถนนราชด�ำเนินกลาง
ถนนราชด�ำเนินนอก เป็นรอยต่อไปยัง
การไฟฟ้ า นครหลวงเขตสามเสนถึ ง
พระที่นั่งอนันตสมาคมและส่วนรอบพระต�ำหนักจิตรลดารโหฐาน
ซึ่งการประดับไฟทั้ง 2 เขตจะออกมาในรูปแบบเดียวกัน
“การติดตั้งไฟประดับนี้เป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ กฟน.ร่วมกับ
กรุงเทพมหานคร เพือ่ เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในช่วงวันที่ 12
สิงหาคม และวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี หรือที่เพิ่งผ่านมาไม่นาน
น่าจะยังจดจ�ำกันได้คอื ช่วงวันเฉลิมฉลองในโอกาสมหามงคลครบ
รอบ 60 ปีการเสด็จขึน้ ครองราชย์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
ในครั้งนั้นมีติดตั้งไฟประดับอย่างยิ่งใหญ่อลังการ เช่นเดียวกับ
วันเฉลิมฯ ปีที่ครบรอบปีนักษัตร คือทุก 12 ปี ก็จะมีการประดับไฟ
อย่างยิ่งใหญ่กว่าโอกาสปกติ โดยมีการประดับตกแต่ง จัดเป็นซุ้ม
อย่างสวยงาม
“จากรูปแบบการท�ำงานทีด่ ำ� เนินการติดตัง้ ไฟฟ้าประดับอย่าง
ต่อเนือ่ งมาโดยตลอด ซึง่ การไฟฟ้านครหลวงเป็นผูด้ ำ� เนินการติดตัง้
โดยส�ำนักการโยธา กรุงเทพมหานครจะมีหนังสือขอให้ด�ำเนินการ
ติดตั้งไฟประดับมาก่อนล่วงหน้าประมาณ 2 เดือน จากนั้นทาง
กฟน.จะเตรียมอุปกรณ์ที่จะใช้เพื่อให้มีความพร้อมเพียงพอและ
มีความปลอดภัย จากนั้นจึงเริ่มด�ำเนินการ
“รูปแบบการติดตัง้ แบ่งออกเป็น ไฟหยดน�้ำติดไว้ตามต้นไม้
ให้ห้อยระย้าลงมา ไฟราวประกอบด้วยหลอดปิงปอง จะติดตั้ง

ขึ ง ระหว่ า งเกาะกลางกั บ ถนนสองฝั ่ ง พบเห็ น ได้ ที่ ช ่ ว งถนน
ราชด�ำเนินกลางระหว่ า งสะพานผ่ า นพิ ภ พลี ล าเรื่ อ ยมาจนถึ ง
สะพานผ่านฟ้าลีลาศ นอกจากนี้กรุงเทพมหานครก็จะมีการจัดท�ำ
ซุ้มเฉลิมพระเกียรติตามวาระต่างๆ ซึ่ง กฟน.จะมีหน้าที่เตรียม
จุดบรรจบไฟฟ้าให้เพียงพอต่อการใช้งาน
“กระบวนการติดตั้งทั้งหมดจะใช้เวลาราว 4 - 5 สัปดาห์ และ
จะต้องเสร็จสิ้นก่อนวันจริง 1 สัปดาห์ โดยการติดตั้งแต่ละครั้งต้อง
รอเวลาที่การจราจรไม่หนาแน่นมาก อย่างเช่นที่ถนนราชด�ำเนิน
อาจจะเริ่มด�ำเนินการตั้งแต่เวลา 20.00 น.ไปแล้ว ส่วนการรื้อถอน
จะเริ่มหลังจากพ้นวันเฉลิมฯ 1 สัปดาห์เช่นกัน ซึ่งการรื้อถอนจะ
ใช้เวลาน้อยกว่ากันเล็กน้อย ในบางปีอาจมีวาระพิเศษขอยืดเวลา
การประดับไฟออกไปจากวันแม่ถึงวันพ่อ หรือไปจนถึงวันปีใหม่”
คุณส�ำเริงเล่าถึงการด�ำเนินงาน
นับเป็นภารกิจทีม่ กี ระบวนการหลายขัน้ ตอน กว่าทีก่ ารไฟฟ้านครหลวงจะเปลีย่ นถนนทางสัญจรปกติ ให้กลายเป็นพืน้ ทีแ่ ห่งการ
เทิดพระเกียรติและเฉลิมฉลองมอบความสุขแก่ประชาชนชาวไทย
ในทุกโอกาส  
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บัญชา กิตติพัฒนาพงศ์

อนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเพื่อความคุ้มค่าสูงสุด
อุตสาหกรรมสิง่ ทอของประเทศไทยมีความสำ�คัญต่อ
ระบบเศรษฐกิจและสร้างมูลค่ามหาศาล ซึง่ 1 ใน 10 อันดับ
ผู้ผลิตสิ่งทอของไทยที่ได้รับการยอมรับในด้านมาตรฐาน
และคุณภาพมาตลอดมากกว่า 50 ปีที่ผ่านมาต้องมีชื่อ
ของบริษัท ลัคกี้เ ท็คซ์ (ไทย) จำ�กัด (มหาชน) เพราะ
การบริหารธุรกิจอย่างแข็งแกร่งไปพร้อมกับการอนุรักษ์
พลังงานและดูแลด้านความปลอดภัย คือหัวใจสำ�คัญ
ที่ใช้ในการดำ�เนินงานเสมอมา

ปัจจุบันเราถือว่าเป็นแถวหน้าของโรงงาน
ที่มีก�ำลังการผลิตผ้าผืนสูงมาก เราเน้น
การส่งออกร้อยละ 80 และอีกร้อยละ 20
คือตลาดภายในประเทศ โดยมีบริษัทแม่
คือ บริษัทโทเรอินดัสตรีส์ อิงค์
(ประเทศญี่ปุ่น)

MEA Life+ ฉบับนี้จึงได้รับเกียรติจากผู้บริหารคนปัจจุบัน
คุณบัญชา กิตติพัฒนาพงศ์ กรรมการบริหารและผู้จัดการ
โรงงาน บริษัท ลัคกี้เท็คซ์ (ไทย) จ�ำกัด (มหาชน) มาพูดคุย
ถึงเรื่องราวของการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าเพื่อ
ประโยชน์สูงสุด เนื่องจากผลิตภัณฑ์หลัก อันได้แก่ ผ้าสปัน
ผ้าฟิลาเม้นท์ ผ้ายีนส์ และผลิตภัณฑ์สิ่งทอเพื่ออุตสาหกรรม
การผลิต เส้นด้ายเคลือบเสริมความแข็งแรง และผ้าส�ำหรับ
ท�ำถุงลมนิรภัยของบริษทั นัน้ ในแต่ละวันใช้พลังงานไฟฟ้าสูงถึง
ร้อยละ 40 ของค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดของโรงงาน หรือประมาณ
40 ล้านบาทในแต่ละเดือน (เฉพาะโรงงาน 1)
“ปัจจุบันเราถือว่าเป็นแถวหน้าของโรงงานที่มีก�ำลังการ
ผลิตผ้าผืนสูงมาก เราเน้นการส่งออกร้อยละ 80 และอีกร้อยละ
20 คือตลาดภายในประเทศ โดยมีบริษัทแม่คือ บริษัทโทเร
อินดัสตรีส์ อิงค์ (ประเทศญีป่ นุ่ ) ซึง่ ก�ำหนดให้นโยบายเรือ่ งการใช้
พลังงานถือเป็นเรื่องส�ำคัญ เพราะแต่ละเดือนนับเป็นค่าใช้จ่าย
ที่มหาศาล ดังนั้นตั้งแต่ปี 2536 เป็นต้นมา เราตระหนักเรื่องการ
ใช้พลังงาน รวมทัง้ สร้างและพัฒนาความร่วมมือเรือ่ งการอนุรกั ษ์
พลังงานทั้งในและนอกองค์กร อีกทั้งเน้นการไม่สร้างผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมจนได้รับรางวัลมาแล้วมากมาย”
การไฟฟ้านครหลวง
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แนวคิดการอนุรักษ์
พลังงานของที่นี่
แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ
ส่วนที่ไม่ต้องลงทุน นั่นคือ
มาจากการปลุกจิตส�ำนึก
ของบุคลากรในการ
ใช้พลังงาน และส่วนที่
ต้องลงทุนโดยดูตาม
สถานการณ์และ
ความเหมาะสม
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แนวคิดการอนุรักษ์พลังงานของที่นี่
แบ่ ง ออกเป็ น 2 ส่ ว นคื อ ส่ ว นที่ ไ ม่ ต ้ อ ง
ลงทุน นั่นคือมาจากการปลุกจิตส�ำนึกของ
บุคลากรในการใช้พลังงาน และส่วนที่ต้อง
ลงทุ น โดยดู ต ามสถานการณ์ แ ละความ
เหมาะสม
“อันดับแรกที่ใช้คือ ไม่มีการลงทุน
(Non Investment) เพราะเราเชื่ อ ใน
การปลู ก ฝั ง และสร้ า งจิ ต ส� ำ นึ ก ในการ
ใช้ พ ลั ง งาน ตลอดจนสร้ า งความเข้ า ใจ
และให้พนักงานมีส่วนร่วมมากที่สุด โดย
จัดกิจกรรมวันละ 15 - 20 นาทีในช่วงบ่าย
ประกอบด้ ว ยการประชาสั ม พั น ธ์ แ ละ
รณรงค์ให้ปฏิบัติ เช่น ไม่เปิดไฟทิ้งไว้ หรือ
การประหยั ด น�้ ำ  เป็ น ต้ น รวมทั้ ง สร้ า ง
ความเข้าใจว่าโรงงานคือบ้าน ถ้าประหยัด
ที่ โรงงานได้ก็น�ำไปท�ำที่บ้านได้ด้วย ผู้มี
ส่ ว นร่ ว มรั บ ผิ ด ชอบจะมี ห น้ า ที่ สั ง เกต
ตรวจตราอุปกรณ์อยู่เสมอ เพื่อการใช้งาน

อย่างคุม้ ค่า ลดความฟุม่ เฟือย ซึง่ ในแต่ละปี
ช่วยประหยัดได้มากถึง 7 - 8 ล้านบาท ผมมอง
ว่าศักยภาพที่ค้นหาได้โดยไม่ต้องลงทุน
มีอยูท่ กุ ที่ เพียงแค่ศกึ ษาและท�ำความเข้าใจ
เพราะการลงทุนบางครัง้ ก็ไม่สามารถรักษา
ให้ยืนยาวได้เท่ากับการสร้างบุคลากรที่ดี
“ส่วนการลงทุน (Investment) นั้น
เราจะวางแผนระยะยาวเพื่ อ ก� ำ หนด
งบประมาณในแต่ละปี มีทั้งการลงทุนเพื่อ
จุ ด ประกายและสร้ า งแรงบั น ดาลใจให้
พนักงาน อย่างโครงการ MD Awards ที่
จั ด ขึ้ น เป็ น ประจ� ำ ทุ ก ปี โดยเป็ น รางวั ล
ซึ่ ง จะพิ จ ารณามอบให้ แ ก่ พ นั ก งานหรื อ
กลุ่มพนักงานที่มีส่วนส�ำคัญในการด�ำเนิน
การที่ท�ำให้บริษัทฯ ของเราประสบความ
ส�ำเร็จในเรื่องต่างๆ ซึ่งเกณฑ์การตัดสิน
จะพิจารณาจากการพัฒนาและสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์ใหม่ วิธีการใหม่ การบรรลุผล
ด้านการปรับปรุงคุณภาพ และการลงทุน

เราเป็นโรงงานดีเด่น
ด้านความปลอดภัยมา 13 ปี
ต่อเนื่อง โดยได้รับรางวัล
สถานประกอบกิจการดีเด่น
ด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการท�ำงานระดับประเทศ
ตลอดจนการด�ำเนินการด้านอื่นๆ ซึ่งเป็น
คุณประโยชน์แก่บริษทั ฯ ทีมทีป่ ระสบความ
ส� ำ เร็ จ สู ง สุ ด จะได้ รั บ เงิ น รางวั ล และโล่
เกียรติคุณ นอกจากนั้นยังมีการลงทุนใน
ด้านประสิทธิภาพเครื่องจักรเพื่อเพิ่มก�ำลัง
การผลิตให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น โดยการใช้
พลังงานต่อหน่วยให้คุ้มค่ามากที่สุด อีกทั้ง
ยังมีการลงทุนในโครงการร่วมกับชุมชน เพือ่
ให้เกิดความเชื่อมั่น เข้าใจ ช่วยกันรักษา
สิง่ แวดล้อมให้ดี รวมทัง้ โครงการใช้พลังงาน
ทดแทนที่ได้ท�ำการศึกษาว่าได้ผลอย่าง
แท้จริง ทุกโครงการจะต้องผ่านการศึกษา
วิเคราะห์อย่างละเอียด เพือ่ ให้การลงทุนนัน้
คุ้มค่าและเห็นผลมากที่สุด”
ความปลอดภัยเป็นสิ่งส�ำคัญ เพราะ
ไม่เพียงบ่งบอกถึงความใส่ใจขององค์กร
ที่ มี ต ่ อ พนั ก งาน แต่ ยั ง หมายถึ ง ความ
น่าเชือ่ ถือและความเชือ่ มัน่ ในศักยภาพของ
องค์กร ตลอดจนแสดงถึงการดูแลลูกค้า
ของการไฟฟ้านครหลวงเป็นอย่างดีเสมอมา
“เราเป็ น โรงงานดี เ ด่ น ด้ า นความ
ปลอดภั ย มา 13 ปี ต ่ อ เนื่ อ ง โดยได้ รั บ
รางวั ล สถานประกอบกิ จ การดี เ ด่ น ด้ า น

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ
แวดล้อมในการท�ำงานระดับประเทศ เรา
จะเน้นในเรือ่ งการให้ความรูแ้ ก่บคุ ลากรให้
เข้าใจอย่างถูกต้อง และเข้าร่วมโครงการ
ต่างๆ ซึ่งหนึ่งในโครงการที่ผมเคยให้
นิยามว่าเป็นบริการทีด่ ี
คื อ MEA Better
Care Service ของ
การไฟฟ้ า นครหลวง
มี ก ารตรวจสอบระบบ
ไฟฟ้ า ด้ ว ยเทอร์ โ มสแกน
เพือ่ ความมีเสถียรภาพ  ชว่ ยให้การบ�ำรุงรักษา
เป็นไปอย่างถูกต้องตามเวลาทีก่ ำ� หนดและ
คาดการณ์ล่วงหน้าในอนาคต ตลอดจน
ลดความเสี่ ย งต่ อ การเกิ ด shutdown
ตรงนี้ส�ำคัญมาก นอกจากนี้ยังสามารถ
สอบถามข้ อ มู ล และแจ้ ง เหตุ ขั ด ข้ อ งได้
ตลอดเวลา ผมประทับใจการท�ำงานของ
การไฟฟ้านครหลวง ตั้งแต่การดูแลบ�ำรุง
รักษาสายส่ง การสื่อสาร การประสานงาน
กับโรงงาน ตลอดจนการประชาสัมพันธ์
ต่างๆ ที่เอาใจใส่ ดูแ ลลู กค้ า ดี ขึ้ นเรื่ อยๆ
ตามล�ำดับ”

เพราะการอนุรักษ์
พลังงานเป็นสิ่งที่ต้องท�ำ ไม่เพียงเพื่อ
ประหยัดต้นทุนการผลิตให้กับองค์กร แต่
เพื่อให้ทุกคนมีพลังงานใช้ไปอีกยาวนาน
“เราไม่จำ� เป็นต้องรอให้ผบู้ ริหารออกนโยบาย
หรื อ มี ใ ครมาบอกให้ ท� ำ  ขอเพี ย งเข้ า ใจ
ความส�ำคัญของพลังงานก็เริ่มต้นท�ำได้
ทันที อยากให้ทุกคนทุกหน่วยงานช่วยกัน
และร่วมมือกันอย่างชัดเจน เพราะพลังงาน
ไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่ง เราต้อง
ท� ำ ให้ ดี ตั้ ง แต่ วั น นี้ เพื่ อ ให้ ค นรุ ่ น ใหม่
เข้าใจและน�ำไปสานต่อได้อย่างไม่รู้จบ”
คุณบัญชากล่าวทิ้งท้าย  
การไฟฟ้านครหลวง
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เบื้องหลังงานบริการ

สร้างมาตรฐานเพื่อประชาชน

งานบริการของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) นับเป็นหัวใจสำ�คัญ
ที่ ม อบความพึ ง พอใจแก่ ป ระชาชนในพื้ น ที่ 3 จั ง หวั ด ได้ แ ก่
กรุ ง เทพฯ นนทบุ รี และสมุ ท รปราการ โดยแบ่ ง พื้ น ที่ ก ารดู แ ล
ออกเป็น 18 เขต ซึ่งแต่ละเขตจะมีรูปแบบการทำ�งานและมีภารกิจ
ที่สำ�คัญเหมือนกัน 3 ส่วน ได้แก่ งานแก้ไฟฟ้าขัดข้อง งานรับชำ�ระ
ค่าบริการไฟฟ้า และศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
ซึง่ ก่อนจะมาเป็นการบริการชัน้ เยีย่ มแก่ประชาชน เบือ้ งหลังการทำ�งาน
เหล่านีเ้ ต็มไปด้วยวิธปี ฏิบตั งิ านอันเข้มข้นของเจ้าหน้าที่ เพือ่ ยกระดับ
มาตรฐานและความปลอดภัยให้ผู้ใช้ไฟฟ้า
MEA Life+ ฉบับนีไ้ ด้รบั เกียรติจากผูเ้ ชีย่ วชาญ 2 ท่านจากการไฟฟ้านครหลวง
เขตบางใหญ่ ว่าที่ร้อยเอก ศิริพงษ์ สนานคุณ ผู้ช�ำนาญการ 9 (ด้านเทคนิค
สายอากาศ) และคุณประสงค์ สุรินทร์ ช่างเทคนิคสายอากาศ 6 มาแจกแจง
รายละเอียดการท�ำงานให้เราได้สัมผัสแง่มุมของความใส่ใจในงานแบบเต็มร้อย
เปอร์เซ็นต์
ส่วนงานแก้ไฟฟ้าขัดข้อง คุณประสงค์ สุรินทร์ ในฐานะเจ้าหน้าที่ที่ต้อง
ลงพืน้ ทีด่ ว้ ยตัวเองเล่าให้ฟงั ว่า “เมือ่ ได้รบั แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง เจ้าหน้าทีจ่ ะวิเคราะห์
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ข้อมูลสถานที่ วางแผนเส้นทาง สาเหตุขัดข้อง
เบื้องต้น เพื่อประเมินงานและระยะเวลาแก้ไข
กรณีที่ไฟดับเป็นบริเวณกว้างซึ่งส่งผลกระทบสูง
ต่อผูใ้ ช้ไฟฟ้า จากนัน้ จึงส่งรถเวรแก้ไฟฟ้าขัดข้อง
ที่ อ ยู ่ ใ กล้ ที่ สุ ด ออกไปด� ำเนิ น การ ระหว่ า งนั้ น
พนักงานรับวิทยุฯ จะแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมให้ทราบ
เป็ น ระยะๆ เมื่ อ แก้ ไ ขเสร็จเรีย บร้อ ยจะมีก าร
ตรวจสอบกับผูใ้ ช้ไฟฟ้าและบันทึกข้อมูลการแก้ไข
เข้าระบบ SAP
“ส�ำหรับพนักงานภาคสนามที่ออกปฏิบัติ
งานนั้ น จะมี ก ารเตรี ย มพร้ อ ม ทั้ ง การศึ ก ษา
ใบสั่งงานและซักถามข้อสงสัยจากผู้ควบคุมงาน
จากนั้นมีการตรวจสอบว่าร่างกายมีความพร้อม
ไม่มีอาการเจ็บป่วย ได้รับการพักผ่อนมาอย่าง
เพียงพอ ชีแ้ จงภารกิจให้พนักงานในกองงานทราบ
จัดเตรียมและตรวจสภาพอุปกรณ์ เครือ่ งมือซึง่ ต้อง
อยูใ่ นสภาพพร้อมใช้ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจ
เกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติงาน นอกจากนี้ กฟน.ยังมี
การฝึกฝนทักษะแก่เจ้าหน้าทีภ่ าคสนามอยูเ่ สมอ”
ส่วนงานรับช�ำระค่าไฟฟ้า และศูนย์บริการ
เบ็ ดเสร็ จ (One Stop Service) คุณศิริพงษ์
สนานคุณ รับหน้าทีบ่ อกเล่าเรือ่ งราวการท�ำงานว่า
“ส่วนงานรับช�ำระค่าไฟฟ้าน่าจะเป็นส่วนที่ผู้ใช้
ไฟฟ้าได้สัมผัสบ่อยครั้งที่สุด ในส่วนของศูนย์
บริ ก ารเบ็ ด เสร็ จ เป็ น ส่ ว นที่ ผู ้ ใ ช้ ไ ฟแต่ ล ะราย
จะมีปัญหาแตกต่างกันออกไป ฉะนั้นเจ้าหน้าที่
ที่ รั บ เรื่ อ งต้ อ งมี ค วามรู ้ เ พี ย งพอในการแก้ ไ ข
ปัญหาได้ทกุ รูปแบบ ซึง่ ต้องอ�ำนวยความสะดวก
ให้ ร วดเร็ ว ที่ สุ ด เรื่ อ งสถานที่ ก็ ต ้ อ งมี ก ารดู แ ล

ภูมิทัศน์ให้ร่มรื่น แม้ว่าผู้ใช้บริการจะเข้ามาใช้
พื้ น ที่ ร ะยะเวลาสั้ น ๆ ก็ ต าม ขณะเดี ย วกั น
ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จจะเป็นจุดที่ให้บริการเรื่อง
การโอนสิทธิ์เปลี่ยนชื่อ แจ้งย้ายเสา-สาย การขอ
ติดตัง้ ไฟใหม่ ไฟเพิม่ รวมถึงให้คำ� ปรึกษาเกีย่ วกับ
การใช้ไฟฟ้า การรวมทั้งหมดไว้ในที่เดียวนั้น
ช่วยให้ประชาชนได้รบั ความสะดวกเป็นอย่างมาก
เพราะทุกเรื่องจะรวมเบ็ดเสร็จที่จุดเดียว
ยกตัวอย่างการขอใช้ไฟฟ้ารายใหม่ ปัจจุบนั นี้
ผู้รับบริการใช้เพียงส� ำเนาบัตรประชาชนและ
ทะเบียนบ้านโดยไม่ต้องกรอกเอกสารใดๆ เลย
อีกทั้ง กฟน.ยังก้าวทันโลกด้วยการน�ำเทคโนโลยี
อันทันสมัยมาใช้ตั้งแต่เรื่องการจัดล�ำดับก่อนหลังแบบอัตโนมัติ ไปจนถึงการบันทึกข้อมูลต่างๆ
ของลูกค้าด้วยระบบ SAP เพื่อการบริการที่ดี
ยิ่งขึ้นในอนาคต”
นอกจากนี้ คุณศิรพิ งษ์ยงั ช่วยให้คำ� แนะน�ำ
การใช้ ไ ฟฟ้ า ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและปลอดภั ย
ยิ่ ง ในช่ ว งเทศกาลปี ใ หม่ ที่ ก� ำ ลั ง จะมาถึ ง นี้ ว ่ า
“จริงๆ แล้วการใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องไม่ซับซ้อนครับ
เพียงวิธีง่ายๆ เช่น การตรวจสอบสายไฟ ปลั๊ก
สวิตช์ และเครือ่ งใช้ไฟฟ้าให้อยูใ่ นสภาพสมบูรณ์
อยู่เสมอ อุปกรณ์บางชิ้นจ�ำเป็นต้องต่อสายดิน
ก็ควรท�ำตามค�ำแนะน�ำ  ส่วนอื่นก็เช่น การเลือก
เครือ่ งใช้ไฟฟ้าทีม่ เี ครือ่ งหมายรับรองประหยัดไฟ
เบอร์ 5 และอย่ า ลื ม ล้ า งเครื่ อ งปรั บ อากาศ
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง วิธีง่ายๆ เท่านี้ก็ช่วยให้
ใช้ ไ ฟอย่ า งประหยั ด มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และ
ปลอดภัยแล้ว”  

ช่องทางการแจ้ง
ไฟฟ้าขัดข้องของ
การไฟฟ้านครหลวง
1. โทรศัพท์หรือแจ้งโดยตรง
ที่ห้องเวรแก้ไฟฟ้าขัดข้อง
ของการไฟฟ้านครหลวงเขต
2. แจ้งผ่านทาง MEA Call
Center 1130
3. ถ่ายภาพแล้วส่งผ่าน
แอพพลิเคชั่น MEA Smart
Life

Did you know?
ระบบ SAP กับ กฟน.
SAP คื อ ซอฟต์ แ วร์ ที่
การไฟฟ้านครหลวงใช้จัดเก็บ
ข้ อ มู ล ผู้ ใ ช้ บ ริ ก า ร ทั้ ง ห ม ด
มีความแม่นยำ�สูง เมื่อส่งข้อมูล
เข้าระบบแล้วจะสามารถเรียกดู
ได้ทกุ เขต ซึง่ ฐานข้อมูลเชื่อมต่อ
ทุ ก เขตถึ ง กั น หมด ปั จ จุ บั น
องค์ ก รใหญ่ ร ะดั บ ประเทศ
มากมายหันมาใช้ระบบ SAP
เพื่ อ อำ�นวยความสะดวกใน
การทำ�งาน
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Light Up Your Life
ปีใหม่ เป้าหมายใหม่ ใช้ชีวิตให้คุ้มค่ายิ่งกว่าเดิม

ปฏิเสธไม่ได้ว่าตั้งแต่ก่อนสิ้นปีเก่าไปจนถึง
วินาทีแรกของศักราชใหม่ เป็นช่ว งเวลาแห่ง
ความสุขที่ผู้คนทั่วโลกต่างให้ความสำ�คัญและ
พร้อมใจกันเฉลิมฉลองในหลากหลายรูปแบบ
ไม่ว่าจะเป็นงานเคานท์ดาวน์ ในเมืองใหญ่ทั่วโลก
หรือการจัดปาร์ตสี้ นุกๆ ทีบ่ า้ น บางคนก็มคี วามสุข
กับการนอนดูหนังหรือสวดมนต์ข้ามปี หรือแค่
ได้กำ�หนดเป้าหมายเปลี่ยนแปลงตัวเองในปีหน้า
แบบเงียบๆ ก็ถือ เป็นการฉลองอีกรูปแบบหนึ่ง
หากคุณยังไม่รวู้ า่ จะส่งท้ายปีเก่าด้วยวิธไี หน เราขอ
นำ � เสนอไอเดี ย ในการตั้ ง เป้ า หมายและวิ ธี ป ฏิ บั ติ
ให้ได้ผลสูงสุด เพื่อการเปลี่ยนแปลงชีวิตไปในทาง
ที่ดีขึ้น ปิดท้ายด้วยเคล็ดลับในการจัดปาร์ตี้ที่ทั้ง
ประหยัดพลังงาน เป็นมิตรต่อโลกและสุขภาพของ
ตัวคุณเอง
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ตั้งเป้าหมายและลงมือทำ�ให้ได้จริง

การตัง้ เป้าหมายในปีใหม่ หรือ New Year Resolutions
เป็นสิ่งที่ผู้คนมักระลึกอยู่เสมอตั้งแต่ก่อนจะสิ้นปีเก่า เพื่อ
เป็นการตั้งศูนย์ของชีวิตเสียใหม่ให้เกิดสิ่งดีๆ ในชีวิต
แต่การตั้งเป้าหมายไม่ว่าจะสักกี่สิบกี่ร้อยข้อย่อมเกิดขึ้น
ได้ ง ่ า ย แต่ สิ่ ง ที่ ยากกว่าคือ การลงมือ ท�ำทุก เป้าหมาย
ให้สัมฤทธิผลต่างหาก กว่าจะรู้ตัวอีกที เป้าหมายที่ตั้งไว้
ก็ล่มไม่เป็นท่าหรือส�ำเร็จจริงไม่ถึงครึ่งก็หมดรอบปี ดังนั้น
New Year Resolutions ที่ใช้งานได้จริงจึงควรมีลักษณะ
การก�ำหนดเป้าหมายที่ดีดังนี้*
• เป้าหมายทีด่ ตี อ้ งเป็นเป้าหมายทีร่ ะบุอย่างชัดเจน
ไม่คลุมเครือ
• เป้าหมายทีด่ ตี อ้ งไม่ใหญ่เกินตัวจนเกินไป แต่กไ็ ม่
ง่ายจนเกินไป ต้องท้าทายความสามารถ แต่ต้อง
ไม่เพ้อฝันและท�ำได้จริง
• เป้าหมายทีด่ ตี อ้ งเป็นพลังแง่บวกทีช่ ว่ ยผลักดันให้
เราก้าวไปข้างหน้าและช่วยให้ชีวิตดีขึ้น
• เป้าหมายทีด่ ตี อ้ งสามารถประเมินผลและวัดความ
ก้าวหน้าได้อย่างเป็นรูปธรรม
• เป้าหมายทีด่ ตี อ้ งมีระยะเวลาก�ำหนดทีช่ ดั เจน และ
ควรแยกย่อยออกจากเป้าหมายหลักเป็นเป้าหมาย
ระยะสัน้ ๆ เพือ่ ให้งา่ ยต่อการวัดผล และเป็นก�ำลังใจ
ให้เมื่อท�ำส�ำเร็จในแต่ละขั้น
• เป้าหมายทีด่ ตี อ้ งมีความเร้าใจ ช่วยกระตุน้ ให้เกิด
ความรู้สึกที่ดีและมีพลังทุกครั้งที่นึกถึง

เก็บเงินให้อยู่

ปัญหาใหญ่ที่เหล่ามนุษย์ (ทั้งมนุษย์เงินเดือนและ
ไม่ใช่มนุษย์เงินเดือน) ต้องประสบอยู่เสมอคือ การใช้เงิน
เกินตัว แต่ก็อยากเก็บเงินให้ได้สักก้อน ดังนั้นหากปีนี้คุณ
ตั้งใจจะมีเงินเก็บ ควรเริ่มต้นด้วยการแบ่งเงินเป็นจ�ำนวน
ทีแ่ น่นอนไปฝากเข้าบัญชีเงินฝากประจ�ำทันทีทเี่ งินเดือนออก
อาจแค่เดือนละ 1,000 บาท เพือ่ ให้ตอนสิน้ ปีคณ
ุ มีเงินก้อน
12,000 บาทเป็นของตัวเองก้อนแรกในชีวติ ส่วนมืออาชีพ
ที่เก็บเงินได้เป็นกอบเป็นก�ำอยู่แล้ว และอยากมองหา
ผลตอบแทนใหม่ๆ จากการลงทุน แนะน�ำให้เป็นสมาชิก
สหกรณ์ ซื้อพันธบัตรรัฐบาล ซื้อกองทุนต่างๆ ฯลฯ หรือ
ถ้าคุณเคยชินกับการผ่อนค่างวดบ้านหรือรถยนต์อยู่แล้ว
เมื่อผ่อนครบก็ควรฝากเงินในจ�ำนวนเท่าเดิมในบัญชีใหม่
เพือ่ เป็นอีกหนึง่ บัญชีเงินเก็บทีน่ ำ� ไปใช้จา่ ยได้แบบสบายๆ

เมื่อมีเป้าหมายที่ดี การเดินหน้าต่อให้ส�ำเร็จก็ไม่ใช่
เรือ่ งยากอีกต่อไป แต่ในกรณีทอี่ ยากเปลีย่ นตัวเองต้อนรับ
ปีใหม่ แต่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มด้วยการท�ำอะไร เราก็มีไอเดีย
ดีๆ มาแนะน�ำ  ให้เริ่มท�ำกันตั้งแต่ระดับเบสิกไปจนถึงขั้น
แอดวานซ์ ซึ่งในบรรดาความตั้งใจยอดนิยมต่างๆ มักหนี
ไม่พ้นเรื่องเหล่านี้ ได้แก่
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เดินทางท่องเที่ยว

ใครๆ ก็รู้ว่าการไปเที่ยวคือการคืนก�ำไรให้ชีวิตได้ชัตดาวน์จากการ
ตรากตร�ำท�ำงานหนัก แล้วออกไปพักสมองหย่อนใจให้เกิดพลังใหม่ๆ ในการ
กลับมาเริม่ ต้นท�ำงานกันต่อ การตัง้ เป้าหมายในการท่องเทีย่ วประจ�ำปีจงึ เป็น
เรือ่ งทีค่ วรท�ำ ส่วนจะเป็นทริปใกล้หรือไกล เดินทาง 5 วันหรือ 3 สัปดาห์ ก็สดุ แท้
แต่การเสาะหาวันหยุดเหมาะๆ ในปฏิทนิ วันหยุดยาวประจ�ำปีทสี่ อดคล้องกับ
ความสะดวก ที่แน่ๆ คือ คุณควรวางแผนการเดินทางตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อจะได้
จองตั๋วเครื่องบินในราคาที่ถูกกว่า และควรหยอดกระปุกไว้ล่วงหน้านาน
หลายเดือน เพื่อเพิ่มปริมาณทุนทรัพย์ในการท่องโลกให้สนุกไร้กังวล

มีเวลาอยู่กับคนที่เรารักให้มากกว่าเดิม

เจียดโมงยามของการแชตคุยกันในกรุป๊ ไลน์แล้วมาเจอกัน
ในโลกแห่งความจริงให้มากขึ้น คุณอาจจะเถียงว่า 48 ชั่วโมง
ตลอดวันเสาร์-อาทิตย์ที่คุณมีให้กับพ่อแม่ พี่น้อง สามี ภรรยา
ลูก หรือกระทัง่ สัตว์เลีย้ งนัน้ มากเพียงพอแล้ว แต่ลองถามตัวเอง
ให้ถ้วนถี่ว่าตัวเลข 48 ชั่วโมงที่ว่านั้น คุณใช้เวลาคุณภาพอยู่กับ
พวกเขาสักกี่ชั่วโมง เพราะขณะที่ก�ำลังเคานท์ดาวน์เข้าสู่ปีใหม่
ในแต่ละปี อย่าลืมว่าชัว่ โมงทีค่ ณ
ุ ได้อยูก่ บั คนทีค่ ณ
ุ รักนัน้ ก็กำ� ลัง
นับถอยหลังเช่นกัน ดังนัน้ ควรใช้ทกุ ช่วงเวลาทีไ่ ด้อยูด่ ว้ ยกันให้ดี
ทีส่ ดุ แค่รดน�ำ้ ต้นไม้ ท�ำกับข้าว หรือกินอาหารด้วยกัน โดยไม่ตอ้ ง
ออกจากบ้านไปไหนก็ถือเป็นก�ำไรทางความรู้สึกที่มากเกินพอ

เลิกบุหรี่และงดเหล้า

ไม่ต้องรอให้ถึงวันเข้าพรรษา คุณก็สามารถลด ละ เลิก
อบายมุขเหล่านีไ้ ด้ แต่ปณิธานข้อนีถ้ อื เป็นหมัดเด็ดปราบเซียน
ผู้คนในทุกยุคทุกสมัย ดังนั้น การหักดิบไม่ใช่ทางออกที่ดีที่สุด
การสูบและดื่มให้น้อยลงคือทางเลือกที่คุณท�ำได้ตั้งแต่วันนี้
เป็นต้นไป
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หากเริ่มแล้วยังไม่แน่ใจ มาดูวิธีตรวจสอบ
เป้าหมายที่ตั้งไว้ง่ายๆ ว่าควรเดินต่อไปหรือไม่
• ถ้าทุกอย่างเป็นไปด้วยดี
ตามแผนที่วางไว้ แม้อาจไม่ตรงเป๊ะ
แต่ก็คืบหน้าตามก�ำหนดเวลา
ให้เดินหน้าลุยต่อไปได้เลย

• แต่ถ้าที่ผ่านมาไม่มีความ

ก้าวหน้าเลย อาจถึงเวลาที่ต้อง
ทบทวนเป้าหมายและวิธีการที่
จะท�ำให้บรรลุเป้าหมายกันใหม่

สังสรรค์สนุกแบบไม่ต้องทุบกระปุกให้เจ็บตัว
เพื่อให้เข้ากับบรรยากาศปีใหม่ เรามี How to การจัดงาน
สังสรรค์ดีๆ มาส่งท้าย กับเคล็ดลับการจัดงานปีใหม่ที่ประหยัด
พลั ง งานและเป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม แค่ ใ ส่ ใ จในรายละเอี ย ด
เล็กๆ น้อยๆ ต่อไปนี้
• เลือกจัดปาร์ตี้ในพื้นที่กลางแจ้ง
เช่น สนามหญ้า ดาดฟ้า หรือใต้ถุน
อาคารที่มีลมเย็นสบาย และไม่ต้อง
กังวลเรือ่ งบิลค่าไฟจากการเปิดเครือ่ ง
ปรับอากาศ
• ใช้หลอดไฟให้เหมาะสม ควรเลือก
ใช้หลอดไฟ LED เพราะนอกจากจะ
มีแสงสีให้เลือกหลากหลาย ยังกินไฟ
น้อยและมีอายุใช้งานนานอีกด้วย

• ตกแต่งด้วยต้นไม้–ดอกไม้ แทน
ป้ายโฟม เพราะโฟมเป็นวัสดุที่ย่อย
สลายยาก การใช้ สี สั น จากต้ น ไม้
ใบเขี ย วหรื อ ดอกไม้ สี ส วยและมี
กลิ่นหอมมาตกแต่งจึงดีกว่า
• ใช้ภาชนะที่น�ำมาใช้ซ�้ำได้ ภาชนะ
ที่ น� ำ มาล้ า งแล้ ว ใช้ ซ�้ ำ ใหม่ ไ ด้ ช ่ ว ย
ประหยัดเงินและสิ้นเปลืองพลังงาน
น้ อ ยกว่ า และควรเลื อ กเครื่ อ งดื่ ม
บรรจุขวดเพราะสามารถน�ำกลับมา
ใช้ใหม่ได้

• ปรุ ง อาหารถู ก วิ ธี ใช้ เ ตาแก๊ ส
ในการหุงต้มอาหารแทนเตาไฟฟ้า
และหลีกเลี่ยงการประกอบอาหาร
ร้อนๆ ในพื้นที่ที่มีการติดตั้งเครื่อง
ปรับอากาศ
• คิดค�ำนวณให้ถ้วนถี่ หากคุณเป็น
แขก การแชร์รถยนต์ไป-กลับพร้อม
กั น ได้ เ ป็ น เรื่ อ งดี ส่ ว นถ้ า คุ ณ เป็ น
เจ้าภาพ ควรเช็คจ�ำนวนแขกล่วงหน้า
แล้วค�ำนวณรายการซื้อของให้พอดี
กับจ�ำนวนคน

ทั้งหมดนี้คือเทคนิคง่ายๆ ที่จะช่วยให้ปีใหม่ที่ก�ำลังจะมาถึงของคุณเต็มไปด้วยความหมาย ช่วยให้คุณสุขใจ
สุขกาย เพราะได้สร้างความสุขให้ทั้งตัวเองและคนรอบข้าง โดยไม่หลงลืมที่จะดูแลโลกใบนี้ไปพร้อมๆ กัน  
*ข้อมูลอ้างอิง: http://popgazine.com
การไฟฟ้านครหลวง
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การเติบโตทางเศรษฐกิจและจำ�นวนประชากรที่เพิ่มขึ้นในกลุ่มอาเซียน ส่งผลให้ความ
ต้องการในการใช้พลังงานโดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้ามีเพิม่ มากขึน้ ตามไปด้วย ทำ�ให้เมือ่
มองไปยังอนาคตข้างหน้า การจัดหาและการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าจึงเป็นเรื่องจำ�เป็น
ที่ต้องทำ�ควบคู่ไปพร้อมกัน
30
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การรวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนก่อให้เกิดผลดีขึ้นหลายประการ
อย่ า งแรกคื อ การร่ ว มมื อ เพื่ อ จั ด หาและ
เชื่อมโยงพลังงานระหว่างกัน นั่นแปลว่า
ประเทศทีม่ กี ำ� ลังผลิตสูงจะสามารถส่งออก
พลังงานไปยังประเทศที่มีก�ำลังผลิตน้อย
แต่ มี ค วามต้ อ งการใช้ ใ นปริ ม าณสู ง ได้
แต่เพือ่ ความยัง่ ยืนในระยะยาว ความร่วมมือ
อีกรูปแบบหนึง่ ก็คอื การร่วมกันสร้างแผนงาน
ด้านประสิทธิภาพพลังงานและการอนุรกั ษ์
พลังงาน (Energy Efficiency & Conservation
- EE&C) รวมถึ ง แผนงานด้านพลังงาน
และสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีการจัดการอย่างเป็น
รูปธรรม

ASEAN Energy Awards

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมามีการพูดถึง
การอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า
มากขึ้น นอกเหนือไปจากความพยายาม
ในการหาพลั ง งานทดแทนรู ป แบบอื่ น
หลายประเทศนอกประชาคมอาเซียนได้
เล็งเห็นความส�ำคัญในเรื่องนี้มายาวนาน
โดยแสดงออกผ่านทางการแทรกแนวคิด
เรือ่ งการประหยัดพลังงานโดยเฉพาะไฟฟ้า
ผ่านการจัดการในบ้านเรือนและอาคารสูง
อาทิ แนวคิดเรือ่ ง “Garden & Green” หรือ
“Green Building” ด้วยการเพิม่ พืน้ ทีส่ เี ขียว
ในตัวอาคารรวมถึงบริเวณโดยรอบ เพื่อรับ
ผลทางอ้อมต่อการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า
ในการให้ ก� ำ เนิ ด ความเย็ น ซึ่ ง ได้ ผ ลดี
ระดั บ หนึ่ ง และเริ่ ม ขยายในวงกว้ า งขึ้ น
รวมไปถึงการจัดการโครงสร้างสาธารณูปโภค
ภายในตัวอาคารก็เป็นปัจจัยส�ำคัญต่อการ
ลดการใช้พลังงานอย่างแท้จริงและยั่งยืน
อย่างหนึ่งด้วยเช่นกัน

หนึ่ ง ในโครงการที่ เ ผยแพร่ แ นวคิ ด
เรื่องการอนุรักษ์พลังงานเพื่อต่อยอดและ
จัดการอย่างเป็นรูปธรรมก็คอื การประกวด
ผลงานด้า นพลังงานทดแทนและการ
อนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งานดี เ ด่ น ระดั บ ภู มิ ภ าค
อาเซียน หรือ ASEAN Energy Awards
โดยจะมอบรางวั ล เกี่ ย วกั บ การจั ด การ
พลังงานในเชิงอนุรักษ์ให้แก่หน่วยงานหรือ
องค์กรที่จัดการหรือมีแนวคิดด้านนี้อย่าง
เป็นรูปธรรม เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีและเป็น
เสมือนเครื่องยืนยันถึงความร่วมมืออย่าง
จริงจังของประเทศในกลุ่มอาเซียนในด้าน
การอนุรักษ์พลังงาน
ในทุ ก ปี จ ะมี ห น่ ว ยงานทั้ ง ภาครั ฐ
และเอกชนที่จัดการด้านการอนุรักษ์และ
ใช้ พ ลั ง งานให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด
ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัล ASEAN
Energy Awards โดยแยกย่ อ ยเป็ น
หลากหลายสาขา อาทิ ด้านการบริหารจัดการ
พลังงานดีเด่น โดยแบ่งเป็นรางวัลย่อยๆ เช่น
การบริหารจัดการพลังงานดีเด่นในอาคาร
ขนาดใหญ่ (Energy Management in
Building) การบริหารจัดการพลังงานดีเด่น
ในโรงงานขนาดใหญ่ (Energy Management

in Industry) การบริหารจัดการพลังงานดีเด่น
ในโรงงานขนาดเล็ก (Special Submission)
ด้านอาคารอนุรกั ษ์พลังงานดีเด่น ซึง่ แยกเป็น
New and Existing Building, Tropical
Building, The Special Submission
ไปจนถึ ง รางวั ล ด้ า นโครงการพลั ง งาน
หมุนเวียนและสาขาด้านพลังงานทดแทน
เป็นต้น โดยในแต่ละปีจะมีหลายหน่วยงาน
ในหลายประเทศในกลุ ่ ม อาเซี ย นได้ รั บ
รางวัลเหล่านี้หมุนเวียนกันไป
ส� ำ หรั บ ประเทศไทย หลากหลาย
องค์ ก รได้ รั บ การเสนอชื่ อ รวมถึ ง ได้ รั บ
รางวัล ASEAN Energy Awards นับว่า
เป็ น ความส� ำ เร็ จ ระดั บ หนึ่ ง ของความ
พยายามในการเผยแพร่และปฏิบัติเรื่อง
การใช้ พ ลั ง งานให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด
หลายแนวคิดถูกน�ำไปต่อยอดในวงกว้าง
นอกจากนี้ ป ระเทศไทยยั ง มี ก ารจั ด งาน
มอบรางวัลด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
เช่นกัน นั่นคือ Thailand Energy Awards
ซึง่ เป็นเครือ่ งยืนยันได้วา่ คนไทยมีความหวัง
ที่จะเห็นการอนุรักษ์และการใช้พลังงาน
ให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าอย่างเป็นรูปธรรม
ในอนาคต  

ข้อมูลอ้างอิง: www.aseanenergy.org
การไฟฟ้านครหลวง
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“โครงการแก้มลิง”
พระอัจฉริยภาพด้านจัดการน้ำ� บรรเทาทุกข์ราษฎรประสบภัย

ปั ญ หาอุ ท กภั ย ถื อ เป็ น ปั ญ หาใหญ่
ระดั บ ชาติ ที่ ส ร้ า งความเดื อ ดร้ อ นให้ กั บ
ประชาชนทุ ก หนแห่ ง ยิ่ ง ถ้ า เกิ ด ขึ้ น ใน
เมืองหลวงก็จะสร้างความเสียหายมากขึ้น
เป็นทวีคณ
ู เช่นเดียวกับเหตุการณ์ในปี 2538
ซึ่งเกิดน�้ำท่วมครั้งใหญ่ทั่วประเทศ รวมถึง
ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ส่งผลรุนแรง
แบบที่ไ ม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในรอบ 40 ปี
เนื่องจากฝนตกหนักในลุ่มน�้ำตอนบน ท�ำให้
เกิดน�้ำไหลหลากท่วมลงมา ส่งผลต่อสภาวะ
น�้ำท่วมในแม่น�้ำเจ้าพระยาตอนล่างจนท�ำให้
เกิดน�้ำท่วมขังกรุงเทพฯ เป็นเวลานานกว่า
2 เดือน สร้างความเสียหายให้กับประชาชน
เป็นอย่างมาก
32
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ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มีพระราชด�ำริ
จัดตั้ง “โครงการแก้มลิง” ขึ้นเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2538 เพื่อแก้ไขปัญหา
น�ำ้ ท่วมกรุงเทพฯ ตามแนวทางการบริหารจัดการด้านน�ำ้ ท่วมล้น โดยจัดหาสถานที่
กักเก็บน�ำ้ ตามจุดต่างๆ เพือ่ รองรับน�ำ้ ฝนไว้ชวั่ คราว เมือ่ ถึงเวลาทีค่ ลองพอจะระบาย
น�้ำได้ จึงค่อยระบายน�้ำจากส่วนที่กักเก็บไว้ออกไป ไม่เพียงเท่านี้ พระองค์ยังทรง
ตระหนักถึงความรุนแรงของปัญหานี้มาโดยตลอด โดยมีพระราชด�ำริจัดการน�้ำ
ในหลากหลายวิธี อาทิ การเร่งระบายน�ำ้ ออกสูท่ ะเลผ่านแนวคลองทางฝัง่ ตะวันออก
ของกรุงเทพฯ การเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อกันการขยายตัวของเมืองและแปรสภาพ
ให้เป็นทางระบายน�้ำเมื่อถึงฤดูน�้ำหลาก การก่อสร้างระบบป้องกันน�้ำท่วม รวมถึง
โครงการจัดการน�้ำแก้มลิงนี้ด้วย

“แก้มลิง” แหล่งกักเก็บน�้ำ

โครงการแก้มลิงตามแนวพระราชด�ำรินี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงได้
แนวคิดมาจากการเล็งเห็นถึงวิธกี ารกินอาหารของลิง โดยมีพระราชด�ำริวา่ เวลาลิง

ได้กล้ ว ยมาก็ จ ะรี บ เอาเข้าปากแล้วเก็บ
ไว้ที่แก้มก่อนจนกว่าจะเต็มกระพุ้งแก้ม
จึงค่อยๆ เอาออกมาเคีย้ วและกลืนภายหลัง
ซึ่งเป็นหลักการเดียวกับการกักเก็บน�้ำของ
โครงการแก้มลิงนี้ โดยให้มีสถานที่เก็บน�้ำ
ตามจุดต่างๆ เพือ่ รองรับน�ำ้ ฝนทีไ่ หลมาพัก
ไว้ชั่วคราว ก่อนจะรอเวลาระบายลงทะเล
หรือแหล่งน�้ำตามธรรมชาติเมื่อระดับน�้ำ
ลดลง เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาน�้ำท่วมขังขึ้น
ทั้งนี้ ยังผสานแนวคิดในการอนุรักษ์
น�้ำและสิ่งแวดล้อมเข้าไปด้วย โดยเมื่อน�้ำ
ที่ถูกเก็บไว้ส่งเข้าไปในคลองต่างๆ ก็จะ
เข้าไปเจือจางน�้ำเน่าเสียในคลองเหล่านั้น
ให้ เ บาบางลง แล้ ว ในที่ สุ ด ก็ จ ะผลั ก ดั น
น�ำ้ เสียทีเ่ จือจางแล้วลงสูท่ ะเลหรือแหล่งน�ำ้
ตามธรรมชาติต่อไป เป็นการช่วยรักษา
สิ่งแวดล้อมอีกทางหนึ่งด้วย

ศักยภาพของแก้มลิง

แนวคิดเรื่องการกินอาหารของลิงได้
ถูกน�ำมาประยุกต์ใช้กับหลักการกักเก็บ
น�้ำ ซึ่งพระองค์ทรงเล็งเห็นว่าโครงการนี้จะ
ประสบผลส�ำเร็จได้ ต้องพิจารณาหลักการ
3 ประการส� ำ คั ญ ควบคู ่ ไ ปด้ ว ย ได้ แ ก่
สถานทีท่ จี่ ะท�ำหน้าทีเ่ ป็นบ่อพักและวิธกี าร
ชักน�ำ้ ท่วมไหลเข้าสูบ่ อ่ พักน�ำ ้ เส้นทางน�ำ้ ไหล

ที่ ส ะดวกต่ อ การระบายน�้ ำ เข้ า สู ่ แ หล่ ง ที่
ท� ำ หน้ า ที่ บ ่ อ พั ก น�้ ำ  และการระบายน�้ ำ
ออกจากบ่อพักน�้ำอย่างต่อเนื่อง
จากหลักการข้างต้น จึงได้พิจารณา
การใช้ลำ� คลองหนองบึงธรรมชาติหรือพืน้ ที่
ว่างเปล่า มาใช้เป็นบ่อพักน�้ำตามความ
เหมาะสมของแต่ละพื้นที่ ซึ่งแบ่งออกเป็น
3 ขนาด ได้แก่ แก้มลิงขนาดใหญ่ เป็น
สระน�้ำหรือบึงขนาดใหญ่ ที่รวบรวมน�้ำฝน
จากพื้ น ที่ บ ริ เ วณนั้ น ๆ โดยจะกั ก เก็ บ ไว้
เป็นระยะเวลาหนึ่งก่อนที่จะระบายลงสู่
ล�ำน�้ำ  ได้แก่ เขื่อน อ่างเก็บน�้ำ  ฝาย หรือ
ทุ ่ ง เกษตรกรรม ซึ่ ง สามารถใช้ เ พื่ อ การ
ชลประทานและเพื่อการประมงได้อีกด้วย
แก้มลิงขนาดกลาง เป็นพื้นที่ชะลอน�้ำที่มี
ขนาดเล็ ก กว่ า ก่ อ สร้ า งในระดั บ ลุ ่ ม น�้ ำ
มักเป็นพื้นที่ธรรมชาติ เช่น หนอง บึง คลอง
เป็นต้น และแก้มลิงขนาดเล็ก อาจเป็น
พื้นที่สาธารณะ สนามเด็กเล่น ลานจอดรถ
หรื อ สนามในบ้ า น ซึ่ ง ต่ อ เข้ า กั บ ระบบ
ระบายน�้ำหรือคลองนั่นเอง
โดยโครงการนี้ จ ะแบ่ ง ออกเป็ น 2
ส่วนหลักๆ คือ โครงการระบายน�้ำในพื้นที่
ฝั่งตะวันออก กับคลองในพื้นที่ฝั่งตะวันตก
ของแม่ น�้ ำ เจ้ า พระยา นอกจากนี้ ยั ง มี
โครงการแก้มลิง “แม่น�้ำท่าจีนตอนล่าง”

เพื่อช่วยระบายน�้ำที่ท่วมให้เร็วขึ้น โดยใช้
หลักการควบคุมน�้ำในแม่น�้ำท่าจีน คือเปิด
การระบายน�้ำจ�ำนวนมากลงสูอ่ า่ วไทยเมื่อ
ระดับน�้ำทะเลต�่ำ  ทั้งนี้แก้มลิงที่อยู่ในพื้นที่
เอกชนจะเรียกว่า “แก้มลิงเอกชน” ส่วนที่
อยู ่ ใ นพื้ น ที่ ข องราชการและรั ฐ วิ ส าหกิ จ
จะเรียกว่า “แก้มลิงสาธารณะ” ปัจจุบัน
มี แ ก้ ม ลิ ง ทั้ ง ขนาดเล็ ก และขนาดใหญ่
กระจายอยู่ทั่วกรุงเทพฯ กว่า 20 จุด ซึ่ง
ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทางฝั่งธนบุรี เนื่องจาก
มีคลองจ�ำนวนมาก และสามารถระบายน�ำ้
ออกทางแม่น�้ำเจ้าพระยา เพื่อช่วยบรรเทา
ความเดื อ ดร้ อ นของประชาชนได้ อ ย่ า ง
รวดเร็ว
ด้ ว ยแนวคิ ด และการจั ด การอย่ า ง
เป็นระบบ โดยอาศัยวิธีการทางธรรมชาติ
มาช่ ว ยให้ ก ารระบายน�้ ำ เป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ สามารถบรรเทาความ
เดื อ ดร้ อ นจากปั ญ หาอุ ท กภั ย ที่ เ กิ ด ขึ้ น
ทั่วทุกภูมิภาค รวมทั้งในเขตกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑลได้เป็นอย่างดี นับเป็นหนึ่งใน
โครงการพระราชด�ำริที่คนไทยทั่วประเทศ
ต้ อ งน้ อ มร� ำ ลึ ก ถึ ง พระปรี ช าญาณและ
พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ อั น ยิ่ ง ใหญ่ ข อง
พระมหากษัตริย์ผู้ครองแผ่นดินนี้
การไฟฟ้านครหลวง
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ปรับ เปลี่ยน เปิด เพื่อพลังงานที่ยั่งยืน
Young MEA ครอบครัวรุ่นใหม่ ฉลาดใช้พลังงาน รุ่นที่ 2

      ขณะเดียวกันภารกิจทีส่ ำ� คัญของ กฟน. คือการเสริมสร้างองค์ความรูเ้ กีย่ วกับ
การใช้ไฟฟ้าให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด เพราะเหตุนี้ กฟน.จึงเล็งเห็นความส�ำคัญ
ของการปลูกฝังค่านิยมในการใช้พลังงานทีม่ อี ยูอ่ ย่างจ�ำกัดให้เกิดผลสัมฤทธิอ์ ย่าง
ยั่งยืนที่สุดว่าควรเริ่มต้นที่สถาบันครอบครัว
ไออุน่ จาก 30 ครอบครัวทีไ่ ด้รบั คัดเลือกจากสมาชิกเว็บไซต์ www.youngmea.com
สถาบันครอบครัวคือหน่วย
ได้แผ่กลมกลืนกับธรรมชาติริมแม่น�้ำแควน้อย จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างกิจกรรม
ที่ เ ล็ ก ที่ สุ ด ของสั ง คม แต่ ก ลั บ มี
“Young MEA ครอบครั ว รุ ่ น ใหม่ ฉลาดใช้ พ ลั ง งาน รุ ่ น ที่ 2” ที่เลือกใช้
ความส� ำ คั ญ มากเป็ น อั น ดั บ หนึ่ ง
พื้นที่สีเขียวแห่งนี้น�ำครอบครัวอันแสนน่ารักไปเรียนรู้แนวทางการใช้ไฟฟ้าอย่าง
เป็ น สถานที่ ห ล่ อ หลอมความคิ ด
มีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ทั ศ นคติ ซึ่ ง ถื อ เป็ น ตั ว ชี้ วั ด ได้ ว ่ า
ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมกว่า 90 ชีวติ ได้รว่ มกันปฏิบตั ภิ ารกิจพิทกั ษ์พลังงาน ตะลุยฐานปรับ
คนหนึ่งคนจะเป็นสมาชิกที่ดีของ
เปลี่ยน เปิด เพื่อพิทักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ฐาน “ปรับทัศนคติ” เลือก
สังคมได้ ต้องเกิดจากครอบครัว
ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าให้เหมาะสมกับการใช้งานปัจจุบัน ฐาน “เปลี่ยนพฤติกรรม” เพื่อการ
ที่มีคุณภาพ
ใช้งานพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และฐาน “เปิดโลกทัศน์” เพือ่ จุดประกายการสร้างสรรค์
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สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ จ ากพลั ง งานสะอาดอย่ า ง “ไฟฉายจากพลั ง งาน
แสงอาทิตย์” ที่เปลี่ยนพลังงานสะอาดสู่พลังงานไฟฟ้าด้วยตนเอง
หลังจากนั้นยังได้เรียนรู้การเดินทางของไฟฟ้าและชมการ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังน�้ำในสถานที่จริง ณ เขื่อนศรีนครินทร์ โดยมี
วิศวกรผู้เชี่ยวชาญจากการไฟฟ้านครหลวงให้ค�ำแนะน�ำ  สร้าง
ความเข้าใจถึงทีม่ าของไฟฟ้าที่เราใช้กันในครัวเรือนได้เป็นอย่างดี
กิจกรรมดีๆ ยังไม่หมดเพียงเท่านั้น ทั้ง 30 ครอบครัวยัง
ร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติภารกิจ “คืนชีวิตสู่ธรรมชาติ” ด้วยการท�ำ
โป่งเทียมเพือ่ เป็นแหล่งอาหารให้แก่สตั ว์ปา่ นานาชนิด และลงมือท�ำ
ฝายแห้งเพื่อคืนความสมบูรณ์สู่ป่าในอนาคต โดยวัสดุที่น�ำมา
ใช้สร้างมีเพียงไม้ไผ่และก้อนหินจากธรรมชาติเท่านั้นส�ำหรับใช้
ในการดักตะกอนชะลอความแรงของน�้ำ  และรองรับความชุ่มชื้น
อย่างยั่งยืน ณ อุทยานแห่งชาติเอราวัณ
คุณลลิต สวัสดิมงคล และ คุณธรณ์ธันย์ สวัสดิมงคล
คุณพ่อและลูกสาวเผยความประทับใจหลังจากเข้าร่วมกิจกรรม
กับ กฟน.ว่า “เห็นโฆษณารับสมัครจากหนังสือพิมพ์ จึงสนใจอยากให้

ลูกได้เรียนรู้และใช้เวลาร่วมกันกับครอบครัว ซึ่งเป็นครั้งแรกของ
ลูกสาวที่เข้าค่ายการเรียนรู้นอกโรงเรียน หลังจากการเข้าร่วม
กิจกรรม ผมและลูกสาวเห็นคุณค่าของพลังงานมากขึ้น กว่าจะมี
ไฟฟ้ามาให้เราใช้มนั ยากมาก เพราะฉะนัน้ ควรค�ำนึงถึงการใช้งาน
ที่เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น การเลือกหม้อหุงข้าว ควรเลือกขนาดให้
เหมาะสมกับจ�ำนวนคนในครอบครัว ขณะใช้เครือ่ งปรับอากาศก็ไม่
ควรรีดผ้าหรือใช้กาต้มน�้ำร้อนซึ่งเป็นการใช้พลังงานที่ขัดแย้งกัน
ทิศของการตั้งเครื่องปรับอากาศและแอร์คอมเพรสเซอร์กส็ ามารถ
ช่วยประหยัดพลังงานได้ เรายังได้รว่ มกันสร้างฝายชะลอน�ำ้ เพือ่ เพิม่
ปริมาณน�้ำใต้ดิน เพิ่มพื้นที่ป่าที่สมบูรณ์ และร่วมสร้างธรรมชาติ
อย่างยั่งยืนให้ลูกหลานมีชีวิตที่ดีในอนาคต”
ส�ำหรับครอบครัวทีอ่ ยากเป็นส่วนหนึง่ ของกิจกรรมดีๆ แบบนี้
สามารถสมัครสมาชิกได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย และร่วมติดตาม
ความเคลือ่ นไหวของกิจกรรมต่อไปได้ทเี่ ว็บไซต์ www.youngmea.
com  

การไฟฟ้านครหลวง
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รถรางที่ใช้กำ�ลังไฟฟ้าลากแทนรถม้า
เริ่มใช้ในปี พ.ศ. 2437

รถราง

บนเส้นทางสายประวัติศาสตร์
หลังการกำ�เนิดไฟฟ้าแห่งสยามประเทศราว 120 กว่าปีกอ่ น
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ส่งผลให้มี
หนึ่งกิจการกำ�เนิดขึ้นตามมา นั่นคือ กิจการรถราง ที่ใช้ไฟฟ้า
ในการเคลือ่ นผ่านเส้นทางสายต่างๆ ในพระนคร ถือเป็นพาหนะ
ขนส่งมวลชนที่ช่วยอำ�นวยความสะดวกสบาย และกลายเป็น
บันทึกอีกหน้าของประวัติศาสตร์การคมนาคมของประเทศไทย
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รถรางไฟฟ้า สิ่งมหัศจรรย์ของกรุงเทพฯ สมัยรัชกาลที่ 5

บริเวณถนนมหาไชยจะเห็นรถราง รถลาก และเสาไฟฟ้าที่ทำ�ด้วยเสาไม้
ทั้งสองข้างถนน
นาย เอ. ดู เปลซี เดอ ริเชอลิเยอ

ถือกำ�เนิดรถราง

รถรางไฟฟ้าของไทย
เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก
ในทวี ป เอเชี ย โดย
ได้ ไ ฟฟ้ า มาจาก
เครื่องก�ำเนิดไฟฟ้า
ของจมืน่ ไวยวรนารถ
“บิดาแห่งการไฟฟ้า
ไทย” ตั้งแต่ปี พ.ศ.
2427 ในสมั ย ของ
พระบาทสมเด็ จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5)

บนถนนเจริญกรุง เส้นทางคมนาคม บางกอก อิเล็กตริก ไลท์ ซินดิเคท จ�ำกัด ที่ด�ำเนินการไป
ส�ำคัญที่ผู้คนใช้สัญจรไปมา เคยมีรถม้า เพียงระยะเวลาหนึ่งก็ประสบปัญหา ต้องเปลี่ยนบริษัท
และรถเจ๊ ก วิ่ ง ให้ บ ริ ก าร แต่ ต ่ อ มาในปี ผูป้ ระกอบการใหม่เป็นบริษทั ไฟฟ้าสยาม จ�ำกัด ภายใต้การ
พ.ศ. 2430 ก็เปลี่ยนให้ม้ามาลากจูงรถราง ดูแลของนายอ๊อก เวสเตนโฮลซ์ (Mr. Aage Westenholz)
โดยรัฐบาลได้ให้สัมปทานแก่นายจอห์น ชาวเดนมาร์ก ก่อนจะเปลีย่ นชือ่ บริษทั เป็นบริษทั ไฟฟ้าไทย
ลอฟตัส (Messrs. John Loftus) กับนาย คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด ในปี พ.ศ. 2482
เอ. ดู เปลซี เดอ ริเชอลิเยอ (A. du Plessis
นับแต่นนั้ มากิจการรถรางและกิจการจ�ำหน่ายกระแส
de Richelieu) ชาวเดนมาร์ก แต่เนื่องจาก ไฟฟ้าก็ด�ำเนินการควบคูก่ นั โดยมีทที่ �ำการไฟฟ้าและโรงจักร
คนสยามไม่อยากทารุณม้าที่ต้องออกแรง อยู่ที่ข้างวัดราชบุรณราชวรวิหาร (วัดเลียบ) หรือที่ท�ำการ
ลากจนนำ�้ ลายฟูมปาก กิจการรถรางม้าลาก ของการไฟฟ้านครหลวง เขตวัดเลียบ ในปัจจุบัน
จึงประสบปัญหาขาดทุนและถูกโอนกิจการ
ไปยังบริษทั เดนมาร์ก เมือ่ วันที่ 22 กรกฎาคม รถรางในความทรงจำ�
พ.ศ. 2435 จากนัน้ อีกสองปี บริษทั เดนมาร์ก
• รถราง: รถรางทุกสายเป็นแบบรางเดี่ยว ทุกโบกี้
ก็ได้ใช้เครื่องก�ำเนิดไฟฟ้าของจมื่นไวย- จะมีทางขึ้น 2 ทาง และมี 4 สี คือ สีเหลืองกับสีน�้ำตาล
วรนารถเพื่ อ เปลี่ ย นรถรางก�ำลั ง ม้ า เป็ น สีเหลืองกับสีเขียว สีเหลืองกับสีแดง และสีด�ำกับสีเขียวอ่อน
รถรางไฟฟ้าทั้งหมด
มีรูปร่าง 2 แบบ คือ
ต่อมาบริษัทเดนมาร์กได้มอบเครื่อง
รถรางแบบที่ 1 เป็นแบบเปิดโล่ง ตัวรถเป็นไม้
ก�ำเนิดไฟฟ้าของจมืน่ ไวยฯ ทีม่ อี ยูเ่ ดิมให้แก่ มีผืนผ้าใบที่ม้วนเก็บห้อยไว้กับขอบรถด้านบนทั้งสองข้าง
กรมทหารเรือ และขายกิจการให้แก่บริษัท เพื่อกันแดดกันฝน
การไฟฟ้านครหลวง

37

นับแต่นั้นมากิจการรถราง
และกิจการจ�ำหน่ายกระแส
ไฟฟ้าก็ด�ำเนินการควบคู่กัน
โดยมีที่ท�ำการไฟฟ้าและ
โรงจักรอยู่ที่ข้างวัด
ราชบุรณราชวรวิหาร
(วัดเลียบ) หรือที่ท�ำการ
ของการไฟฟ้านครหลวง
เขตวัดเลียบ ในปัจจุบัน

รถรางแบบที่ 2 เป็นแบบมีกระจกปิด ชาวบ้าน
นิยมเรียกกันว่า “ไอ้โม่ง” เป็นเพราะรูปทรงของหลังคา
ที่มีความโค้งมาก และตัวรถสร้างด้วยโครงเหล็ก
• ทีน่ งั่ บนรถราง: ทีน่ งั่ ของผูโ้ ดยสารจะมี 2 ชัน้
ชั้นที่ 1 เป็นเบาะยาวมีผ้าขาวหุ้มเบาะรองนั่งพิเศษ
อยู่ด้านหน้ารถรางหลังคนขับ ส่วนชั้นที่ 2 เป็นม้านั่ง
ยาว ไม่มีเบาะรอง และมีลูกกรงไม้กั้นระหว่างชั้นที่ 1
กับชั้นที่ 2 เมื่อจะกลับที่นั่งของรถราง ก็ยกลูกกรงไม้
ไปไว้อีกด้าน และย้ายเบาะรองนั่งตามไปด้วย
• คนขับรถราง: ยืนขับด้วยสองมืออยูด่ า้ นหน้า
และใช้เท้าเหยียบกระดิง่ บอกสัญญาณแก่ผโู้ ดยสาร
• จ� ำ นวนผู ้ โ ดยสาร: รถราง 1 คันจุคนได้
60 คน โดยแบ่งเป็นที่นั่ง 36 คน ที่ยืน 24 คน
• ค่ า โดยสาร: ชาวบ้านเรียกว่า “ข้างหน้า
สิบตังค์ ข้างหลังสลึง” โดยด้านหน้าเก้าอีไ้ ม้ 10 สตางค์
ด้านหลังเบาะหุ้ม 25 สตางค์ตลอดสาย
• ป้ายจอดรถราง: ป้ายสามเหลีย่ มสีแดงมีดาว
อยูต่ รงกลาง หากมีเพียงป้ายเดียว หมายถึงจุดรับ-ส่ง
คน แต่หากมีสองป้าย หมายถึงเป็นบริเวณรอหลีกรถ
หรือเป็นจุดที่มีรถรางสองสายตัดผ่านกัน
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รถรางไฟฟ้าสายแรกในเอเชีย

แม้น�้ำท่วม ถนนเป็นหลุมบ่อ ยวดยานพาหนะติดขัดกันทั่ว แต่รถรางกลับวิ่งฉิวไม่มีปัญหา

โรงเก็บ-ซ่อมรถรางสะพานดำ�

พิธีเปิดรถรางไทย โดยมีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เสด็จพระราชดำ�เนินไปทรงเป็น
ประธาน ในปี พ.ศ. 2444

ปัจจุบันยังคงอยู่
1. ป้ายจอดรถราง มี 2 ป้าย คือ
ป้ า ยหนึ่ ง อยู ่ บ นถนนเจริ ญ กรุ ง
ก่อนถึงศาลาเฉลิมกรุง และอีกป้าย
หนึ่งถูกเก็บไว้เป็นอนุสรณ์ร�ำลึกที่
การไฟฟ้านครหลวง ส�ำนักงานใหญ่
2. รอยรางรถ ปรากฏให้เห็นบน
ถนนสายบางคอแหลมบนถนน
เจริ ญ กรุ ง ช่ ว งตลาดน้ อ ย หน้ า
ถนนโยธา ทางเข้าส�ำนักงานเขต
สัมพันธวงศ์
3. คนขับรถราง ลุงชอบ วาดเขียน
อ ดี ต พ นั ก ง า น ขั บ ร ถ ร า ง แ ล ะ
พนักงานการไฟฟ้านครหลวง และ
เป็นพนักงานขับรถรางคนสุดท้าย
ของประเทศไทย

เส้นทางสายประวัติศาสตร์

พนักงานรถราง ประกอบด้วย นายตรวจ พนักงานขับรถ
และพนักงานเก็บค่าโดยสาร

เส้นทางการเดินรถรางในพระนครเปิดให้บริการทั้งสิ้น 7 เส้นทาง
โดยเส้นทางสายแรกคือ สายบางคอแหลม ต้นทางอยู่ที่ศาลหลักเมืองข้าง
กระทรวงกลาโหม ปลายทางอยู่ที่ถนนตก บางคอแหลม ท่าเรือแดง ส่วน
สายสามเสนเป็นสายที่ 2 มีระยะทางยาวทีส่ ดุ วิง่ จากท่าเขียวไข่กาไปสุดที่
ปลายถนนวิทยุ สายต่อๆ มาคือ สายดุสิต สายบางซื่อ สายหัวล�ำโพง
สายสีลม และสายปทุมวัน ตามล�ำดับ
ต่อมากรุงเทพฯ เจริญขึ้น มีรถยนต์วิ่งกันขวักไขว่ รถรางกลายเป็น
เครือ่ งกีดขวางการจราจร จึงถูกยุบลงทีละสายสองสายจนเลิกเด็ดขาดเมือ่
วันพุธที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2511 รถรางไฟฟ้าจึงหมดไปจากสยาม ส่วนตัวรถ
น�ำมาใช้ในการท่องเที่ยว โดยติดเครื่องยนต์ลาก ก่อนจะกลายมาเป็น
รถไฟฟ้าและรถไฟฟ้าใต้ดินในปัจจุบัน
แม้รถรางทีบ่ รรทุกผูโ้ ดยสารเต็มคันและเคลือ่ นไปตามเส้นทางต่างๆ
ในพระนครจะกลายเป็นเพียงภาพประวัติศาสตร์ แต่ตัวโบกี้รถรางที่เคย
ใช้งานจริงยังคงเหลือให้สมั ผัส โดยสามารถขึน้ ไปนัง่ ทดลองหมุนพวงมาลัย
และเหยี ย บกระดิ่ ง ที่ เ สี ย งยั ง คงชั ด ใส เพื่ อ ร�ำลึ ก ความทรงจ�ำกั น ได้ ที่
ส�ำนักงานการไฟฟ้านครหลวง เขตยานนาวา

ข้อมูลอ้างอิง
• หนังสือ “รถราง กับ เส้นทางสายแรกแห่งประวัติศาสตร์” โดย การไฟฟ้านครหลวง เขตยานนาวา
• หนังสือ “55 ปี การไฟฟ้านครหลวง” • หนังสือ “ของเก่าเรา (ไม่) ลืม” • หนังสือ “แรกเริ่มเดิมทีในสยาม”
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เรื่อง: พญ. คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์

ค้นหาความสุข
สภาพสังคมทุกวันนี้ คนไทยมักจะบ่นว่าความสุขลดลง แถม
ยังมีดชั นีแปลกๆ โผล่มาคูก่ บั ดัชนีทางเศรษฐกิจ นัน่ คือดัชนีความสุข
น่าสนใจว่าวัดได้อย่างไร
ชีวิตหมอพรทิพย์นี่แหละ ที่มีมุมมองความสุขแตกต่างจาก
มุมมองของคนอื่น หลายคนชอบถามว่าดูเหมือนชีวิตหมอจะเจอ
อุปสรรคมากมาย แถมอยู่กับงานที่ไม่น่ารื่นรมย์ แต่ก็ดูหน้าตา
ผ่องใส
ตั้งแต่วัยเด็ก หมอต้องเจอะเจอกับอุปสรรคมากมาย เช่น
การท�ำงานหาเงินเรียนหนังสือเนื่องจากคุณพ่อคุณแม่ตกงาน
ความเจ็บป่วยกายที่เข้าโรงพยาบาลกว่าสิบห้าครั้ง และมีการ
ตรวจพบมะเร็งสองชนิดในเวลาใกล้เคียงกัน รวมทั้งเรื่องอุปสรรค
ในงานทีม่ ที งั้ เนือ้ งานทีย่ ากจากการรับผิดชอบจัดตัง้ กรมทางเทคนิค
คือสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ในกระทรวงยุติธรรม และภาระงาน
ที่เสี่ยงอันตราย เช่น การปฏิบัติงานในสามจังหวัดชายแดนใต้
ไม่วา่ จะเจอกับอุปสรรคมากน้อยแค่ไหนก็ยงั มีมมุ มองค้นหา
ความสุ ข ได้ ความสุ ข ของหมอเกิ ด จากกระบวนการคิ ด และ
ประสบการณ์ในการบริหารจัดการสถานการณ์วิกฤติในชีวิต
มนุษย์เราควรเก็บเกี่ยวประโยชน์จากสิ่งต่างๆ รอบตัวที่เป็น
คุณกับชีวิต เพียงแต่ต้องใช้กระบวนการคิด ซึ่งต่างจากการคิด
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เก็บเกี่ยวประโยชน์ในทางโลก เศรษฐีเห็นที่ดินสวยก็อยากได้
เห็นโอกาสร�่ำรวยก็อยากลงทุน
แต่สุดท้ายมนุษย์เราก็ยังทุกข์
“ท�ำไม?”
ค�ำว่า “ท�ำไม” นีแ่ หละทีเ่ ป็นจุดเริม่ ต้นของการค้นหาทุกอย่าง
ในชีวิต ตอนเด็กๆ หมอจ�ำได้แต่เรื่องเล่น เป็นความสงสัยว่าท�ำไม
ทรายถูกน�ำ้ แล้วปัน้ เป็นก้อนหรือเป็นรูปร่างอะไรก็ได้ แต่ถา้ ไม่มนี ำ�้
ก็ปน้ั เป็นรูปทรงต่างๆ ไม่ได้ ท�ำไมนกแก้ว นกขุนทอง เลียนแบบเสียง
คนพูดได้ แต่ทำ� ไมนกชนิดอืน่ ท�ำไม่ได้ ท�ำไมอีการ้องกากา แต่ไก่ขนั
เอกอี้เอ้กเอ้ก แล้วมันมีความหมายหรือเปล่า พวกอีกาด้วยกัน
ร้องแค่นมี้ นั จะรูเ้ รือ่ งไหม แล้วอีกากับไก่จะเข้าใจกันข้ามสายพันธุ์
ได้ไหม
จากเรื่องสิ่งรอบๆ ตัว ก็เริ่มมีค�ำถามกับตัวเองว่าเราเกิดมา
อย่างไร ท�ำไมต้องเรียน ท�ำไมเรียนไม่รู้เรื่อง สารพัดค�ำถามจนเริ่ม
เข้าสู่ค�ำถามเกี่ยวกับความทุกข์ ความสุข
เมือ่ มีคำ� ถามก็จะเริม่ กระตุน้ ให้คน้ หาค�ำตอบ บางครัง้ ค�ำตอบ
ก็มีให้เลือกมากมาย เราก็ต้องประมวลข้อมูลว่าค�ำตอบข้อใดถูก
ข้อใดผิด แต่บางครั้งค�ำตอบไม่มีความถูกต้อง แต่เริ่มมีค�ำว่า ใช่
ไม่ใช่  ซงึ่ ขัน้ ตอนสุดท้ายคือการสรุปว่าจะเชือ่ หรือจะยุตทิ ขี่ อ้ มูลใด

มนุษย์เราควรเก็บเกี่ยวประโยชน์
จากสิง่ ต่างๆ รอบตัวทีเ่ ป็นคุณกับชีวติ
เพียงแต่ตอ้ งใช้กระบวนการคิด
ซึง่ ต่างจากการคิดเก็บเกี่ยว
ประโยชน์ในทางโลก

กระบวนการทัง้ ห้าเริม่ จากการสังเกต การตัง้ ค�ำถาม การค้นหา
ค�ำตอบ การวิเคราะห์ข้อมูล และการสรุป ท�ำให้หมอพบธรรมะ
จากธรรมชาติ พบเรื่องราวของความสุขหลายรูปแบบ ความสุข
บางชนิดอยูไ่ ม่นาน บางอย่างอยูน่ าน แถมบางครัง้ ก็เริม่ สัมผัสได้วา่
ความสุขที่ดูเหมือนมีน้อยๆ แต่ท�ำไมอยู่นาน ต่างจากความสุข
ที่มาแบบปาฏิหาริย์ แต่กลับตามมาด้วยเรื่องราวอีกมากที่ท�ำให้
ความสุขหายไปเร็ว
หมอเริ่มสนใจค�ำว่า “ชีวิต” เพราะงานที่หมอท�ำอยู่กับสิ่งที่
ไร้ชีวิต ที่ส�ำคัญได้เห็นสัจธรรมการแสดงความทุกข์กับการจบชีวิต
และการแสดงความสุขกับการเริ่มต้นชีวิต
การคิดด้วยตัวเองเช่นนี้ช่วยท�ำให้เกิดการค้นพบที่ยั่งยืน
ไม่หลงตามกระแสซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของความสุข
พบกับหมอได้ในคอลัมน์ A Happy Life ทีน่ ที่ กุ สามเดือน  
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GOOD LIVING
เรื่อง: นพ.เอกนันต์ อุตรภิชาติ นายแพทย์ชำ�นาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานจักษุวิทยาและศูนย์เลสิค โรงพยาบาลกลาง สำ�นักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

ปกป้องดวงตา

จากภัยร้ายสมาร์ทโฟน
ทุ ก วั น นี้ ค งมี น ้ อ ยคนนั ก ที่ จ ะปฏิ เ สธการเป็ น
เจ้าของสมาร์ทโฟนสุดล�้ำ  เพราะนอกจากสามารถ
ใช้เป็นโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้แล้ว เจ้าสมาร์ทโฟนยุคนี้
ยังท�ำอะไรอย่างอื่นได้อีกเยอะแยะมากมาย
แต่เมื่อการใช้งานเพียบพร้อมทั้งโทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต
เช็คอีเมล แชตกับเพื่อน รวมถึงมีเกมสนุกๆ ให้เลือกเล่น
เต็มไปหมด ส่งผลให้ผใู้ ช้สว่ นใหญ่กม้ หน้าก้มตาอยูก่ บั จอสมาร์ทโฟน
ตลอดเวลาไม่รู้เบื่อ ซึ่งนั่นก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพดวงตา
ของผู้ใช้โดยตรง
		
หากคุ ณ เป็ น คนหนึ่ ง ที่ ติ ด หนึ บ กั บ การใช้
สมาร์ทโฟน โปรดสละเวลาสักนิดมารับรู้เรื่องราว
จาก Good Living ใน MEA Life+ ฉบับนี้กันดู
เพื่อการใช้เทคโนโลยีอย่างถูกวิธี

สมาร์ทโฟนท�ำร้ายเราอย่างไร

หลากหลายการส�ำรวจเกีย่ วกับการใช้สมาร์ทโฟนล้วนบ่งชีว้ า่
ผูใ้ ช้สว่ นใหญ่กำ� ลังใช้แบบเกินพอดี รายงานเทคโนโลยี Connected
World ของซิสโก้ ส�ำรวจความคิดเห็นของคน Generation Y
ทั่วโลก (เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2523 - 2540) ซึ่งเป็นกลุ่มที่เติบโต
ในยุ ค เทคโนโลยี แ ละอิ น เทอร์ เ น็ ต ก้ า วหน้ า พบว่ า ร้ อ ยละ 90
เช็ ค สมาร์ ท โฟนก่ อ นลุ ก จากที่ น อนและใช้ มั น ไปพร้ อ มกั บ ท� ำ
กิจกรรมต่างๆ ระหว่างวัน เช่น ขณะรับประทานอาหาร ท�ำธุระส่วนตัว
ในห้องน�้ำ รวมถึงระหว่างขับรถยนต์
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ซึง่ การใช้งานสมาร์ทโฟนติดต่อกันเป็นเวลานานจนเกินพอดี
ย่อมส่งผลร้ายต่อดวงตาอย่างแน่นอน โดยจะท�ำให้มอี าการดวงตาล้า
จากการเพ่งมอง ตามด้วยอาการตาแห้งอันเป็นสาเหตุให้เกิดโรค
ต้อลม ต้อเนือ้ และตากุง้ ยิงได้ ขณะเดียวกันผูท้ มี่ อี าการสายตาเอียง
อยูแ่ ล้วจะท�ำให้ปวดศีรษะได้งา่ ยขึน้ และอีกทางหนึง่ การใช้สายตา
เพ่งมองจอเป็นเวลานานจะท�ำให้นำ�้ มันบนผิวหน้าถูกขับออกมามาก
เมือ่ น�ำ้ มันไหลซึมเข้าตาก็สง่ ผลให้เกิดอาการแสบตาได้ จะเห็นได้วา่
เพียงการใช้สมาร์ทโฟนทีเ่ รายอมเสียเงินเรือนหมืน่ ซือ้ มานัน้ ก่อให้
เกิดผลร้ายต่อดวงตาเราอย่างมากมายหากใช้เกินความจ�ำเป็น

การใช้งานสมาร์ทโฟนติดต่อกัน
เป็นเวลานานจนเกินพอดี
ย่อมส่งผลร้ายต่อดวงตาอย่างแน่นอน
โดยจะท�ำให้มีอาการดวงตาล้าจากการ
เพ่งมอง ตามด้วยอาการตาแห้ง
อันเป็นสาเหตุให้เกิดโรคต้อลม
ต้อเนื้อ และตากุ้งยิงได้
ปรับพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนเสียแต่วนั นี้
• ไม่ใช้สมาร์ทโฟนติดต่อกันเกินพอดี เวลาที่เหมาะสมที่สุด
•
•
•
•

•

คือ ไม่ควรใช้นานเกิน 30 นาที หากใช้ต่อเนื่องเป็นเวลานาน
ให้พักสายตาจากจออย่างน้อย 15 นาที
แสงภายนอกควรสมดุลกับแสงในจอ การใช้สมาร์ทโฟน
ในทีม่ ดื นัน้ ม่านตาคนเราจะเบิกกว้างเพือ่ รับแสงเข้าสูเ่ ลนส์ตา
ฉะนัน้ แสงจากหน้าจอทีส่ ว่างมากเกินไปจะท�ำให้เกิดอันตราย
ต่อดวงตาได้
ไม่ใช้สมาร์ทโฟนในที่ที่มีการเคลื่อนไหว เช่น ขณะขับรถ
หรือโดยสารรถและพาหนะอื่นๆ เพราะนั่นคือการเพิ่มภาระ
ให้ดวงตาโดยไม่จ�ำเป็น
ดูแลดวงตาด้วยการล้างหน้า วิธกี ารง่ายๆ เช่นนีก้ ส็ ามารถช่วย
ลดการแสบตาจากน�้ำมันบนใบหน้าที่ซึมเข้าสู่ดวงตาได้ เพียง
หลับตาแล้วค่อยๆ ใช้สบูฟ่ อกให้ทวั่ หน้า คลึงบริเวณเปลือกตา
และรอบดวงตาอย่างเบามือ
พั ก สายตาด้ ว ยการหลั บ ตาเป็ น ระยะ ทุ ก ครั้ ง ที่ จ ้ อ งจอ
คอมพิวเตอร์หรือจอสมาร์ทโฟน วิตามินเอที่จอประสาทตาจะ
ท�ำปฏิกริ ยิ ากับแสงตลอดเวลาเพือ่ ส่งสัญญาณภาพไปยังสมอง
แต่เมื่อหลับตา ปฏิกิริยาดังกล่าวจะหยุดลง ฉะนั้นการหลับตา
เป็นระยะทุก 5 - 10 นาที จะช่วยให้กล้ามเนื้อตาได้ผ่อนคลาย
ใช้นำ�้ ตาเทียมอย่างพอเหมาะ มีหลายคนหันไปพึง่ น�ำ้ ตาเทียม
เพื่ อ ลดอาการตาแห้ ง แต่ รู ้ ห รื อ ไม่ ว ่ า เมื่ อ น�้ ำ ตาเที ย มแห้ ง
จะเกิดเป็นตะกอนในดวงตา ซึง่ หากใช้ในปริมาณทีม่ ากเกินไป
ดวงตาจะขับตะกอนดังกล่าวออกไม่ทัน ส่งผลให้เป็นอันตราย
ได้เช่นกัน

•
•

รับประทานอาหารสุขภาพ เช่น อาหารจ�ำพวกแป้งไม่ขดั ขาว
ผักใบเขียว และผักสีเหลือง ซึ่งการรับประทานอย่างพอดี
จะช่วยลดอาการตาล้าจากการท�ำกิจกรรมต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
หากิจกรรมอืน่ ๆ ท�ำ เช่น อ่านหนังสือ เล่นกีฬา ออกก�ำลังกาย
ออกไปพบปะเพือ่ นฝูง กิจกรรมเหล่านีส้ ามารถสร้างสังคมและ
ความสนุกที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายได้มากกว่าการนั่งเล่น
สมาร์ทโฟนอยู่กับที่มากมายนัก

ลองทบทวนพฤติกรรมของตนเองตัง้ แต่วนั นี้ แล้วปรับเปลีย่ น
ให้ถกู ต้อง เพือ่ สร้างภูมคิ มุ้ กันจากภัยร้ายให้ดวงตาของเรามีสขุ ภาพดี
ก่อนที่จะสายเกินไป

การไฟฟ้านครหลวง
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Get Healthy

เพราะการนอนหลั บ สนิ ท ไม่ เ พี ย ง
ช่วยให้ตื่นขึ้นอย่างสดชื่นกระปรี้กระเปร่า
ยังส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาว นั่นคือ
ผิวพรรณสดใสอ่อนเยาว์ สมองแข็งแรง
เพิ่ ม ภู มิ คุ ้ ม กั น ให้ กั บ ร่ า งกาย ดั ง นั้ น
การสรรหาวิธีต่างๆ ที่ช่วยให้หลับสบาย
ไม่ ว ่ า จะเป็ น การอ่ า นหนั ง สื อ นั่ ง สมาธิ
ตลอดจนออกก�ำลังกายอย่างเดินหรือ
โยคะแบบเบาๆ จึงเป็นเคล็ดไม่ลับที่เติม
พลังชีวิตให้เต็มเปี่ยมในทุกวัน
4 ท่าโยคะแสนง่ายดังต่อไปนี้ คือตัวช่วย
สำ�คัญทีท่ �ำ ให้การนอนหลับเพียงพอไม่ใช่เรือ่ งยาก
อีกต่อไป

ท่าที่ 1 นอนราบบนพืน้ แขนชิดล�ำตัว ปลายขา

หันเข้าก�ำแพง จากนั้นยกขาขึ้นตั้งฉากกับล�ำตัว
โดยให้ ข ากั บ สะโพกแนบกั บ ก�ำแพง ค้ า งไว้
ประมาณ 30 วินาที
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ท่าโยคะ
ชวนผ่อนคลายหลับสบาย

1

ท่าที่ 2 นั่งล�ำตัวตรงในท่าขัดสมาธิ น�ำมือขวา

3

มาวางบริเวณหัวเข่าซ้าย จากนั้นหันหน้าและ
บิดล�ำตัวไปทางซ้ายพร้อมกัน วาดมือซ้ายไปวาง
บริเวณสะโพกขวา ค่อยๆ หายใจเข้าและหายใจออก
อย่างช้าๆ ค้างในท่านี้ประมาณ 30 วินาที

2

ท่าที่ 3 คุกเข่าแล้วนั่งลงบนฝ่าเท้า จากนั้นยกแขนสองข้างให้เหยียดตรง

ขึ้นเหนือศีรษะ ค่อยๆ ก้มตัวลง ยืดแขนไปด้านหน้าให้หน้าผากจรดพื้น
ค้างไว้ประมาณ 30 วินาที

4 ท่าที่ 4 นอนหงายราบเหยียดขาและปลายเท้า

ให้ตรง จากนั้นงอเข่าทั้งสองข้างแล้วยกขึ้น
โดยให้ เ ท้ าทั้ งสองข้ างไขว้ กัน ประสานมื อ
ทัง้ สองข้างเพือ่ น�ำไปกอดเข่า ดึงเข่าเข้าหาล�ำตัว
ค้างประมาณ 30 วินาที

ท่าต่างๆ ทีก่ ล่าวมาข้างต้นนี้ สามารถทำ�
บนที่ น อนหรื อ ฟู ก ได้ โ ดยไม่ เ ป็ น อั น ตราย
แต่อย่างใด เพียงทำ�เป็นประจำ�ก่อนนอนทุกคืน
จะช่วยให้หลับสนิทฝันดี ผ่อนคลายกล้ามเนือ้
ทั้ ง ยั ง สร้ า งความสมดุ ล ภายในจิ ต ใจ ลด
ความเครียดและการคิดฟุ้งซ่านให้น้อยลงได้

น่ารู้กับปัญหาการนอน
ปัญหาเกี่ยวกับการนอนมักเกิด
จาก 2 ปัจจัยหลัก ได้แก่
ทางกาย เช่น โรคประจำ�ตัว อาการ
เจ็บป่วย ผลข้างเคียงจากเครื่องดื่ม
บางชนิด นอนในที่ที่ไม่คุ้นเคย ฯลฯ
ทางใจ เช่ น ซึ ม เศร้ า เสี ย ใจ  
วิตกกังวล เครียด ฯลฯ
วิ ธี ง่ า ยๆ ช่ ว ยให้ ห มดปั ญ หา
การนอน ได้ แ ก่ นอนให้ ต รงเวลา
ตื่ น ให้ เ ป็ น เวลา ออกกำ � ลั ง กาย
เป็นประจำ�วันละ 30 นาที ฟังเพลง
จังหวะสบาย งดเครื่องดื่มคาเฟอีน
และสู ด กลิ่ น หอมจากสมุ น ไพร
ขณะหลับ
การไฟฟ้านครหลวง
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FOOD GUIDE

Nutrition Therapy
เลือกอาหารปรับสมดุลอารมณ์

ในชี วิ ต ประจำ � วั น ความเครี ย ด
กังวล ดีใจ เสียใจ เป็นอารมณ์ต่างๆ
ที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งอารมณ์เหล่านี้
มีผลต่อสุขภาพไม่มากก็นอ้ ย เราจึงควร
รู้จัก วิ ธีจัด การกั บ อารมณ์ ค วามรู้สึก
ที่สำ�คัญการเลือกรับประทานอาหาร
ก็มสี ว่ นช่วยปรับสมดุลอารมณ์ได้เช่นกัน
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เมนูอารมณ์ดี 5 วัน
วัน

เช้า

กลางวัน

เย็น

จันทร์

แซนด์วิชทูน่า
ส้ม 1 ผล น�้ำเต้าหู้

บะหมี่น�้ำหมูแดง-ปู
ฝรั่ง 1 ผล

ข้าวกล้อง ย�ำถั่วพู ไก่ผัดขิง
แกงจืดสาหร่ายเต้าหู้

อังคาร

โจ๊กไก่ น�้ำฝรั่ง

ขนมจีนน�้ำพริก กล้วยปิ้ง

ข้าวต้ม หน่อไม้จีนผัดเห็ดหอม ไข่พะโล้
ย�ำกุ้งแห้ง-ปลาแห้ง แคนตาลูป
ราดโยเกิร์ตพร่องมันเนย

พุธ

ข้าวโอ๊ตต้ม (โจ๊ก)
แอ๊ปเปิ้ล

ข้าวเหนียว ส้มต�ำ 
ปลาซาบะย่าง

ข้าวกล้อง น�้ำพริกอ่อง ผักสด/สุก
เต้าหู้ผัดถั่วงอก แตงโมแช่เย็น

พฤหัสบดี

ขนมปังโฮลวีตปิ้งทาเนยถั่ว
2 แผ่น กล้วยหอม น�้ำเต้าหู้

ข้าวคลุกกะปิ

ข้าวกล้อง ต�ำผลไม้ ไก่ย่างจิ้มแจ่ว ผักต้ม

ศุกร์

ข้าวต้มปลา น�้ำส้มคั้น

สลัดทูน่า ขนมปังโรล
มะละกอ โกโก้เย็นปั่น

ข้าวกล้อง ต้มข่าไก่ ปลาสามรส
ผัดผักรวม

แม้วา่ จะไม่มอี าหารชนิดใดทีท่ ำ� ให้อารมณ์ดขี นึ้ มาได้ในทันที
แต่แน่นอนว่าถ้าหากร่างกายขาดสารอาหารบางอย่างก็อาจส่งผล
ด้านลบต่ออารมณ์ได้ จากงานวิจยั พบว่า ผูท้ ขี่ าดวิตามินบี 1 โฟเลต
วิ ต ามิ น บี 6 หรื อ บี 12 จะท� ำ ให้ เ กิ ด ความเครี ย ดได้ ม ากกว่ า
และยังพบว่าผู้ที่ขาดโอเมก้า 3 จะท�ำให้เกิดโรคซึมเศร้าและ
มีอารมณ์แปรปรวนได้มากกว่าผู้ที่รับโอเมก้า 3 อย่างเพียงพอ
โภชนาการยังมีส่วนเกี่ยวข้องกับอาการก่อนมีประจ�ำเดือน
ของผู้หญิง หรือที่เรียกว่า Premenstrual Syndrome (PMS) ซึ่งใน
ช่วงนี้ผู้หญิงจะมีอารมณ์แปรปรวนมากจนบางรายต้องพึ่งยา
ผู้เชี่ยวชาญพบว่า สารอาหารบางอย่างสามารถช่วย PMS ได้บ้าง
โดยเฉพาะแคลเซียม แมกนีเซียม และวิตามินบี 6 จากงานวิจัย
พบว่า ผู้ที่ได้รับแคลเซียมเสริม 1,200 มิลลิกรัมต่อวัน ซึ่งเท่ากับ
การดืม่ นมวันละ 4 แก้ว มีอาการ PMS ลดน้อยลง โดยเฉพาะอาการ
เหนื่อยล้าและนอนไม่หลับ
ส่วนแมกนีเซียมเป็นสารอาหารที่พบมากในผักโขม งา เต้าหู้
เมล็ดดอกทานตะวัน ถั่วต่างๆ จมูกข้าวสาลี และสาหร่าย เมื่อ

รับประทานคูก่ บั วิตามินบี 6 ซึง่ พบมากในมันฝรัง่ กล้วย แคนตาลูป
ผักโขม ถั่วเหลือง จมูกข้าวสาลี และอาหารประเภทโปรตีนต่างๆ
พบว่าอาการซึมเศร้า กังวลใจลดน้อยลง
นอกจากนี้ ผู้ที่รับประทานอาหารไม่ตรงเวลา อดมื้ออาหาร
หรือไดเอตเพื่อลดน�้ำหนักมักรู้สึกเหนื่อยล้า อารมณ์ไม่ดี เพราะ
อาหารไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอ น�้ำตาลในเลือดจะเริ่มลดลง
4 ชัว่ โมงหลังจากรับประทานอาหาร การรับประทานอาหารมือ้ เล็กๆ
แต่บ่อยครั้ง จะช่วยให้คุณมีก�ำลังมากขึ้น ที่ส�ำคัญควรรับประทาน
อาหารมื้อเช้า เพราะเป็นทางที่ดีที่สุดที่จะช่วยให้คุณเริ่มวันใหม่
อย่างกระปรี้กระเปร่า โดยอาหารมื้อเช้าที่ดีควรประกอบไปด้วย
อาหารประเภทแป้งและโปรตีน
ที่ส�ำคัญ การออกก�ำลังกายเป็นประจ�ำ  หลีกเลี่ยงเครื่องดื่ม
มึนเมา และหมัน่ บริหารจิตใจให้สงบก็เป็นการเสริมความแข็งแกร่ง
ให้กับสุขภาพกายใจได้เป็นอย่างดี เพียงคุณเริ่มใส่ใจตั้งแต่วันนี้
อารมณ์ที่เคยแปรปรวนก็จะกลับเข้าสู่ความสมดุลมากขึ้น ชีวิต
ก็จะคืนสู่ความปกติสุข  
การไฟฟ้านครหลวง
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SPIRITUAL TALK
เรื่อง: ว.วชิรเมธี

สมดุลคือคำ�ตอบของชีวิต
รูปแบบการใช้ชวี ติ ของคนยุคใหม่
ทีท่ มุ่ เทท�ำงานหนักจนเกินพอดีเพราะ
เชือ่ ว่าการมีทรัพย์สนิ เงินทองมากมาย
น�ำมาซึ่งความสุข ส่งผลให้เกิดปัญหา
สุ ข ภาพและความเจ็ บ ป่ ว ยที่ ย ากจะ
เยียวยาให้หายขาดตามมาในภายหลัง
นั่ น เป็ น เพราะเราละเลยไม่ ใ ส่ ใ จกั บ
“สมดุ ล ชี วิ ต ” อั น เป็ น หั ว ใจส�ำคั ญ
แท้จริงของความสุขที่ยั่งยืน
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“การทำ�งานประสานกับคุณภาพของชีวิตคือผลสัมฤทธิ์
ของทางสายกลาง” ที่มีความหมายว่า เมื่อเราประสบ
ความสำ�เร็จในบทบาทของคนทำ�งานแล้ว คุณภาพชีวิต
อันได้แก่ การมีสุขภาพที่ดี การมีเวลาให้ครอบครัว
และการมีเวลาให้ตัวเอง ทั้งหมดนี้ยังอยู่ครบถ้วนดีหรือไม่อย่างไร
หากได้มโี อกาสรับรูข้ า่ วสารการจากไปของคนดัง
ระดับโลกที่เกือบทั้งชีวิตอุทิศให้กับงาน อาทิ สตีฟ
จอบส์, ไมเคิล แจ๊กสัน หรือวิตนีย์ ฮิวสตัน จะเห็นถึง
ความส�ำเร็จทีแ่ ลกมากับการขาดสมดุลในการใช้ชวี ติ
ส่งผลให้ท้ายที่สุดต้องถึงวันแตกดับก่อนวัยอันควร
จากตัวอย่างนีท้ ำ� ให้หลายคนตัง้ ค�ำถามถึงความคุม้ ค่า
และมูลค่าที่พวกเขาได้รับ แล้วก็ได้ค�ำตอบว่า ไม่มี
อะไรดีไปกว่าการรื่นรมย์ในงานที่ท�ำไปพร้อมๆ กับ
ความเบิกบานในชีวิต
การปฏิบตั ธิ รรมจึงได้รบั ความนิยมเพิม่ ขึน้ เพราะ
อานิสงส์ของการปฏิบัตินั้นเกิดขึ้นทันตา ไม่ต้องรอ
ชาติภพหน้า แต่เป็นสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ทันที ทีน่ ี่ เดีย๋ วนี้ ชีวติ นี้
ดังเช่นการฝึกเจริญสติด้วยการใช้ชีวิตให้ช้าลง ผ่าน
กิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะ “การนอนสมาธิ” ที่ทุกคน
ควรเรียนรูเ้ พือ่ ให้พกั ผ่อนอย่างตระหนักรูแ้ ละได้สำ� รวจ
สุขภาพจากปลายผมจรดปลายเท้า จากปลายเท้า
จรดปลายผม เนื่องจากบางคนเอาแต่ท�ำงานจนไม่มี
เวลาพั ก ผ่ อ น กลายเป็ น ศั ต รู ข องร่ า งกายตนเอง
โดยไม่รู้ตัว ต้องหมดเงินจ�ำนวนมากที่หามาได้ไปกับ
การรักษาโรค
ดังนัน้ สิง่ ส�ำคัญทีส่ ดุ ในการปรับสมดุลงานและ
ชี วิ ต จึ ง อยู ่ ที่ ก ารท� ำ ความเข้ า ใจว่ า ไม่ ใ ช่ เ รื่ อ งยาก
เพียงแต่ต้องรู้จักบริหารสมดุลให้ครบทั้ง 4 คู่ ได้แก่
คู่ที่ 1 สมดุลกาย สมดุลใจ
คู่ที่ 2 สมดุลงาน สมดุลชีวิต
คู่ที่ 3 สมดุลโลก สมดุลธรรม
คู่ที่ 4 สมดุลส่วนตัว สมดุลส่วนรวม

ซึ่งวิธีสร้างคือ การค้นหาทางสายกลางระหว่าง
การท�ำงานกับการใช้ชีวิตให้พบ ด้วยหลักการที่ว่า
“การท� ำ งานประสานกั บ คุ ณ ภาพของชี วิ ต คื อ ผล
สั ม ฤทธิ์ ข องทางสายกลาง” ที่ มี ค วามหมายว่ า
เมื่อเราประสบความส�ำเร็จในบทบาทของคนท�ำงาน
แล้ว คุณภาพชีวิตอันได้แก่ การมีสุขภาพที่ดี การมี
เวลาให้ครอบครัว และการมีเวลาให้ตัวเอง ทั้งหมดนี้
ยังอยู่ครบถ้วนดีหรือไม่อย่างไร
หนึง่ ในเคล็ดลับส�ำคัญของการรักษาสมดุลชีวติ
ตามปรัชญาเซนทีเ่ รียกได้วา่ เป็นแก่นของทางสายกลาง
คือ การฟังนาฬิกาชีวิต (Body Clock) ที่กล่าวไว้ว่า
“เมื่อหิว
ก็จงกิน
เมื่อง่วง
ก็จงนอน
เมื่ออยากเข้าห้องน�้ำ  ก็จงเข้า
เมื่อเหนื่อย
ก็จงพัก”
หากใครสามารถท�ำได้ตามนี้นับเป็นปาฏิหาริย์
เพราะทางเซนเชื่อว่าไม่ใช่ทกุ คนทีไ่ ด้ยินเสียงนาฬิกา
ชีวิตแล้วปฏิบัติได้ในทันที ส�ำหรับคนที่ท�ำได้นับเป็น
เรื่องมหัศจรรย์และน�ำไปสู่การมีความสุข สุขภาพดี
และอายุยืนยาว นับเป็นการสร้างสมดุลชีวิตอย่าง
แท้จริง
ทุกวันนีห้ ลายคนมุง่ มัน่ ถามหาค�ำตอบของชีวติ
แต่ลืมที่จะลองฟังเสียงจากข้างในหัวใจอย่างละเมียด
ทีค่ อยบอกถึงความสมดุลทีช่ วี ติ ต้องการ อันเป็นค�ำตอบ
ที่จริงแท้ที่สุด  
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EASY DIY

TIME TO CHECK UP

4จุด ควรตรวจซ่อมก่อนบ้านพัง
คุ ณ เคยสั ง เกตหรื อ ไม่ ว ่ า
ส่วนไหนในบ้านที่เสื่อมสภาพลง
ไปแล้วบ้าง แม้บางอย่างจะยัง
ดูเหมือนใช้การได้ แต่ถ้าชะล่าใจ
ปล่อยทิ้งไว้ให้ผุพัง ปัญหาเล็กๆ
อาจกลายเป็นเรือ่ งใหญ่บานปลาย
วั น นี้ Easy DIY ขอชวนมา
ตรวจสอบจุดส�ำคัญที่สามารถ
ตรวจสอบและซ่อมแซมเบื้องต้น
ได้ด้วยตัวเอง
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ผนังร้าว ขึ้นรา

 กรณีผนังขึ้นรา ให้ขัดล้างพื้นผิวด้วยน�้ำสะอาด ทิ้งให้

แห้ง 1 วัน จากนั้นทาน�้ำยาฆ่าเชื้อรา ทิ้งไว้ 3 ชั่วโมง
จึงทาสีใหม่ทับ
 หากผนังมีรอยร้าวทัว่ ไป ให้ใช้สโี ป๊อะคริลกิ อุดยาแนว
ขัดแต่งด้วยกระดาษทรายให้เรียบก่อนทาสี

ประตูถลอก โก่งพอง

ยิง่ ความชืน้ มากประตูยงิ่ โก่งพอง เราสามารถ
แก้ไขได้ด้วยวิธีการต่อไปนี้
 ไสไม้ส่วนที่ฝืดออก ขัดแต่งผิวด้วย
กระดาษทรายแล้วทาสี
 กรณีประตูถลอกสามารถแต้มสีดว้ ย
ดินสีหรือฝุ่นสี โดยผสมแล็กเกอร์
หรือทินเนอร์แล้วใช้พู่กันแต้มสีบน
รอยถลอกหรือเปลี่ยนสีไม้ที่มีต�ำหนิ
ก่อนน�ำไปเคลือบเงา โดยดินสีที่ใช้
มี 3 สี คือ สีเหลืองเป็นสีหลัก สีแดง
เพื่อลดความจัดของสีเหลือง และ
สีดำ� เพือ่ ปรับสีให้ใกล้เคียงกับเนือ้ ไม้
ส่ ว นสี ฝุ ่ น นิ ย มใช้ ย ้ อ มเสี้ ย นหรื อ
อุดเสี้ยน

พื้นไม้โก่ง กระเบื้องแตก

 พื้นไม้จริงที่โก่งหรือเป็นรอยฝังลึก

แก้ไขเฉพาะจุดโดยใช้สว่านไฟฟ้า
เจาะบนแผ่นที่ช�ำรุด 2 - 3 รู ไม่ต้อง
ลึกมากเพือ่ น�ำร่อง ใช้สวิ่ ตอกให้เป็น
รอยตามแนวไม้เพื่อเซาะเฉพาะผิว
หน้าไม้ออก ขัดพื้นผิวไม้ด้านล่าง
ให้เรียบ แล้วติดแผ่นใหม่ด้วยกาว
ลาเท็กซ์ ตอกตะปูยดึ ทัง้ สีม่ มุ ขัดด้วย
กระดาษทรายลบคมหัวตะปู แล้ว
ถือโอกาสขัดเคลือบสีพนื้ ใหม่ทงั้ ห้อง

Idea I do: ตกแต่งผนังเก๋

นอกจากการทาสีปกติแล้ว คุณสามารถใช้อุปกรณ์
รอบๆ ตัว อย่างฟองน�้ำ แปรง กระดาษหนังสือพิมพ์ ผ้า
หรือลูกกลิ้งมาสร้างลวดลายบนผนัง หรือจะอวดฝีมือด้วย
การร่างแบบแล้วเพ้นท์ด้วยสีอะคริลิกหรือสีสเปรย์ จะได้
งานอาร์ตชิ้นเอกไว้ติดบ้าน

ฝ้าเพดานแอ่น เป็นคราบ

วิธีจัดการรื้อฝ้าเพดานแอ่นและเปลี่ยนโครงฝ้าใหม่ท�ำได้ไม่ยาก
 ใช้โครงฝ้าเหล็กชุบสังกะสีที่มีเครื่องหมาย มอก. ยึดด้วยลวด
ยึดโครงฝ้าขนาด 4 มิลลิเมตร และใช้พุกเหล็กส�ำหรับยึดท้อง
พื้นคอนกรีต
 ส่วนฝ้าที่เป็นคราบ ใช้คัตเตอร์กรีดส่วนที่ช�ำรุดออกเป็นช่อง
สี่เหลี่ยมให้กว้างกว่าพื้นที่เล็กน้อย แล้วน�ำฝ้าแผ่นใหม่ที่วัด
ขนาดแล้วปิดแทนเข้าไป ใช้เทปปิดรอยและโป๊ให้เรียบร้อย
เสร็จแล้วทาสีทับอีกครั้ง

Idea I do: เนรมิตเพดานสวย

ฝ้าเพดานจะสวยสะดุดตาด้วยการติดวัสดุกรุผวิ อย่างวอลล์เปเปอร์และแผ่นลามิเนต โดยเลือกลวดลายทีเ่ ป็นแพตเทิรน์ ซ�ำ้ ๆ กัน
จะช่วยให้รู้สึกเหมือนเป็นพื้นที่เฉพาะ แต่ต้องเช็คว่าฝ้าเพดานเรียบ
ได้ระดับหรือไม่ และไม่ควรติดในบริเวณที่มีความชื้นสะสม

 ส�ำหรับพืน้ กระเบือ้ งทีแ่ ตกให้เลาะออก หากพืน้ ทีไ่ ม่มากให้ตดิ กระเบือ้ ง

แผ่นใหม่ด้วยกาวซิลิโคนได้เลย แต่ถ้าพื้นที่กว้างควรสกัดปูนเก่าออก
จนหมด ท�ำความสะอาดผิวปูนก่อนติดกระเบือ้ งแผ่นใหม่ โดยใช้ปนู กาว
ส�ำหรับติดกระเบื้อง แล้วยาแนวด้วยปูนยาแนว

เมื่อมีเวลา เจ้าของบ้านควรหมั่นตรวจสอบทุกๆ จุดในบ้าน เพราะส่วนเล็กๆ
ที่ผุพังเมื่อดูภายนอกอาจไม่มีปัญหา แต่ถ้าถึงเวลาอาจพังครืนลงมาได้ กลายเป็น
ปัญหาที่ต้องเสียเงินและเสียเวลาสร้างบ้านใหม่ทั้งหลัง การป้องกันไว้จึงเป็นวิธี
ที่ดีที่สุดก่อนที่จะสายเกินไป
การไฟฟ้านครหลวง
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SECRET ENERGY
เรื่อง: อาจารย์ตะวัน เลขะพัฒน์

ฮวงจุ้ยดี โรงงานเจริญรุ่งเรือง

หลายครั้งเวลาพูดเรื่องการจัดฮวงจุ้ย ส่วนใหญ่เรามักคิดถึงการจัดปรับฮวงจุ้ยของ “บ้านพักอาศัย”
“ส�ำนักงาน” หรือ “ร้านค้า” เพราะเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ได้ยินกันบ่อยๆ แต่มากไปกว่านั้น “โรงงาน” เองก็ถือว่าเป็น
สถานที่ที่อาจารย์ฮวงจุ้ยให้ความส�ำคัญเป็นอย่างมากหากต้องการจะให้ธุรกิจมีความราบรื่น โดยเฉพาะโรงงานที่มี
ส่วนของส�ำนักงาน มีเจ้าของ ผูบ้ ริหารระดับสูง ฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาด และฝ่ายการเงิน มานัง่ รวมอยูใ่ นโรงงานด้วย
นับได้ว่าต้องให้ความส�ำคัญเป็นอย่างมาก เพราะอาจจะกระทบกับคุณภาพของการท�ำธุรกิจโดยตรง
โดยในครั้งนี้ผมจะใช้โรงงานของ Inditex หรือที่
เรารู้จักกันในชื่อตราสินค้า Zara มาเป็นตัวอย่างดังที่
เห็นในภาพประกอบทั้งหมด โดยการจัดปรับฮวงจุ้ยของ
โรงงานในเบื้องต้นควรเริ่มดูตั้งแต่ภาพรวมของที่ดิน หาก
เป็นไปได้ การวางอาคารโรงงานต้องไม่ดูอึดอัดจนเกินไป
เพื่อให้กระแสพลังไหลเวียนเข้าไปหล่อเลี้ยงโรงงานได้
ทุกๆ โรง หากมีทางรถวิ่งหรือทางเดินรอบๆ ได้จะถือว่า
ดี ม าก แต่ ห ากพื้ น ที่ จ� ำ กั ด การที่ มี ถ นนทางรถวิ่ ง หรื อ
ทางเดินที่เชื่อมกับโรงงานทุกโรงในบริเวณที่ดินก็ท�ำให้มี
ฮวงจุ้ยที่ดีมากพอสมควร เพราะหากมองตามหลักความ
เป็นจริง เมื่อการขนส่งคมนาคมภายในโรงงานสะดวก
ก็จะมีความยืดหยุ่นในเรื่องการผลิต ซ่อมบ�ำรุง เก็บสต๊อก
หรือการขนส่งได้เป็นอย่างดี
หากโรงงานมีสว่ นของส�ำนักงานอยูด่ ว้ ย โดยเฉพาะ
เป็นส�ำนักงานที่เจ้าของ ผู้บริหารระดับสูง ฝ่ายขาย ฝ่าย
การตลาด และฝ่ายการเงินท�ำงาน ต้องจัดวางส่วนส�ำนักงาน
ให้ใกล้กบั ทางเข้าของทีด่ นิ ให้มากทีส่ ดุ เพราะปากทางเข้า
ถือว่าเป็นส่วน “หัวมังกร” ทีก่ ระแสพลังทัง้ หมดต้องไหลผ่าน
เข้ามาสะสม ดังนั้นส�ำนักงานที่ดีต้องอยู่ในต�ำแหน่งที่
มองเห็นทางเข้าที่ดินชัดเจน จึงจะสามารถดึงเอากระแส
พลังนี้เข้าไปหล่อเลี้ยงสร้างความเจริญรุ่งเรือง โดยเฉพาะ
ห้องผูบ้ ริหารระดับสูง หากสามารถจัดวางให้มองครอบคลุม
ไปถึงทั้งทางเข้าของที่ดินและทางเข้าของส�ำนักงานได้
จะยิ่งเป็นมงคล เพราะรับกระแสพลังดีได้โดยตรง
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โรงงานของ Inditex
ที่เมืองลาโกรูญา
ประเทศสเปน
มีลักษณะของฮวงจุ้ย
ที่ดี ส่งผลให้บริษัท
เจริญรุ่งเรืองได้เป็น
ล�ำดับต้นๆ ของโลก

การจัดวางพื้นที่โดยรวม
ด้านหน้าโรงงาน
ดูโปร่งโล่งสบาย
สะสมกระแสพลังดี
ได้มาก

ส่วนของอาคารส�ำนักงานวางอยู่ด้านหน้าของที่ดิน มีลานโล่งของสนามหญ้า
ด้านหน้าคอยหล่อเลี้ยง และเชื่อมต่อมาจากถนนทางเข้าที่ดินโดยตรง

ภายในส�ำนักงานออกแบบให้ดูสว่าง แม้คนเยอะ
แต่พื้นที่ไม่อึดอัดจนเกินไป ทางเดินภายใน
โล่ง กว้าง ใช้งานได้สะดวก สิ่งเหล่านี้
กระตุ้นให้พนักงานท�ำงานได้ดี

ส่วนพนักงานขายหรือการตลาดถือว่าเป็นหน่วยงานที่
น�ำเอาโชคลาภเงินทองเข้ามา ควรจัดวางให้นงั่ ใกล้ๆ ประตูทางเข้า
ของส่วนส�ำนักงาน เพราะเป็นจุดทีม่ กี ระแสพลังไหลเวียนมาก
ทีส่ ดุ ดังนัน้ หากจัดให้ฝา่ ยขายหรือการตลาดนัง่ อยูใ่ นชัน้ หนึง่ ได้
ถือว่าเป็นมงคล แต่หากจ�ำเป็นต้องขึ้นไปนั่งในชั้นสอง ก็ให้อยู่
ใกล้กับโถงบันไดหรือโถงลิฟต์ เพราะถือเป็นจุดจ่ายพลังให้กับ
ชัน้ บนๆ ขึน้ ไป หรือหากนัง่ แล้วมองเห็นปากทางเข้าของทีด่ นิ ก็ชว่ ย
เสริมฮวงจุ้ยให้กับฝ่ายขายหรือการตลาดได้เช่นเดียวกัน
ในส่วนของตัวโรงงานเองก็ควรออกแบบให้โปร่ง โล่ง สบาย
มีแสง ลม และอากาศไหลเวียนถ่ายเทดี โดยเฉพาะในส่วนผลิตที่
ต้องใช้แรงงานของพนักงาน เพราะแสงและลมถือเป็นกระแสพลังดี
ในทางฮวงจุ้ย มากไปกว่านั้นในไลน์ผลิตหรือในอาคารโรงงานที่
ผลิตสินค้าในขัน้ ตอนส�ำคัญ ก็ควรจะอยูต่ ดิ กับถนนทางหลักภายใน
ที่ดิน ยิ่งหากอยู่ค่อนไปทางด้านหน้าของโรงงานได้ยิ่งดี เพราะ
ด้านหน้าจะได้รับกระแสพลังมากกว่า ส่วนไลน์การผลิตต้องวาง
ให้เรียบง่ายต่อเนื่อง ทิศทางการวางการหันของเครื่องจักรหรือ
พนักงานต้องไม่แตกต่างกันมาก เพื่อให้เกิดความราบรื่น และ
เสริมความสามัคคีภายในโรงงาน
หน่วยงานอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับไลน์ผลิต ไม่วา่ จะเป็นซ่อมบ�ำรุง
สต๊อก ควบคุมคุณภาพ ฯลฯ หากเป็นงานที่เกี่ยวข้องกันโดยตรง
ให้พยายามจัดไม่ให้ไกลกันมาก เพื่อให้การท�ำงานสะดวกราบรื่น
หรือในทางฮวงจุย้ คือ เรียกกระแสพลังภายในให้ไหลเวียนดี ไม่เกิด

การแบ่งฝักแบ่งฝ่าย แต่หากจ�ำเป็นต้องมีหลายอาคาร พยายาม
วางให้ไม่ห่างกันจนเกินไปนัก การเชื่อมต่อของแต่ละอาคารควร
ออกแบบให้เรียบง่าย สะดวก หรือวางพืน้ ทีส่ ว่ นกลาง เช่น โรงอาหาร
สนามกีฬา ให้เข้าถึงได้ง่ายกับทุกอาคาร เพื่อสร้างความสามัคคี
ปรองดอง
แสงสว่างภายในโรงงานถือเป็นสิ่งที่ส�ำคัญมาก เพราะเป็น
สิง่ กระตุน้ พลังของชีวติ ให้กระฉับกระเฉง กระตือรือร้นได้มากทีส่ ดุ
ดังนัน้ หากต้องการเสริมประสิทธิภาพให้กบั ส่วนผลิต ความสว่างที่
เพียงพอถือว่าเป็นเรือ่ งทีล่ ะเลยไม่ได้โดยเด็ดขาด โรงงานทีม่ แี สงสว่าง
เพียงพอจะให้ผลผลิตที่ดีกว่าโรงงานที่ดูมืดทึบ เงียบเหงาได้เป็น
อย่างมาก โดยสามารถใช้ได้ทั้งแสงสว่างจากธรรมชาติหรือแสง
ของดวงโคมก็ได้ โดยความสว่างทีด่ นี นั้ หากอธิบายง่ายๆ คือ ขอให้
เหมือนกับเราสามารถอ่านตัวหนังสือเล็กๆ จากหนังสือพิมพ์ได้
โดยไม่ต้องเพ่งนั่นเอง
สิ่งที่ผมได้กล่าวมาเป็นหลักการในเบื้องต้นเท่านั้น อาจารย์
ฮวงจุ้ยยังต้องพิจารณาในอีกหลายจุด เช่น ต�ำแหน่งทางเข้าของ
ประตูทดี่ นิ อาคารส�ำนักงาน และอาคารโรงงาน ต้องตัง้ ในต�ำแหน่ง
และทิศทางที่เสริมกับรูปดวงของเจ้าของ ผู้บริหาร และรูปแบบ
ของการท�ำธุรกิจ รวมถึงต�ำแหน่งของห้องหรือทิศของการนั่งของ
เจ้าของและผูบ้ ริหารอย่างละเอียด มากไปกว่านัน้ เรือ่ งทางเข้าของ
น�้ำดี ต�ำแหน่งบ่อน�้ำ  สระน�้ำกระตุ้นพลังด้านดีของที่ดิน ต�ำแหน่ง
ของน�้ำเสียไหลออก การวางสวน วางศาล หม้อแปลงไฟ แนวการ
วิ่งของถนนหลักภายใน ล้วนแล้วแต่เป็นจุดส�ำคัญที่ควรได้รับการ
พิจารณาอย่างละเอียด เพือ่ ให้โรงงานมีฮวงจุย้ ทีเ่ ป็นมงคลครับ

ในไลน์ผลิตควรมีความสว่างที่เพียงพอ พื้นที่ท�ำงานไม่แคบ
จนเกินไป ทางเดินภายในสะดวก ก็จะช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการผลิต
การไฟฟ้านครหลวง
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ใช้

ไฟฟ้าปลอดภัย

หากใส่ใจสายดิน

สายดินคืออะไร

สายดิ น คื อ สายไฟฟ้ าเส้ น หนึ่ งที่ อยู ่ ในอุ ป กรณ์ไ ฟฟ้า
มีไว้เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า โดยปลายสาย
ด้านหนึ่งของสายดินจะต่ออยู่กับตัวถังหรือโครงของเครื่องใช้
ไฟฟ้า ส่วนปลายสายด้านที่เหลือจะต่ออยู่กับหลักดิน ซึ่ง
เป็นแท่งหุ้มเคลือบทองแดงหรือแท่งเหล็กอาบสังกะสีขนาด
เส้ น ผ่ า นศู น ย์ ก ลางไม่ น ้ อ ยกว่ า 5/8 นิ้ ว ยาวไม่ น ้ อ ยกว่ า
2.40 เมตร

สายดินท�ำงานอย่างไร

การท�ำงานของสายดินนัน้ เป็นไปตามธรรมชาติของไฟฟ้า
คือ เมื่อไฟฟ้ารั่ว กระแสไฟฟ้าจ�ำนวนมากจะไหลครบวงจร
โดยผ่านสายดิน เนื่องจากมีความต้านทานต�่ำแทนที่จะไหล
ผ่านร่างกาย และเมื่อเกิด “ไฟฟ้าดูด” สายดินจึงมีส่วนช่วย
ป้องกันไม่ให้เราได้รับอันตรายจากการถูกไฟฟ้าดูด และยัง
มีส่วนช่วยในการจัดการสัญญาณรบกวนอีกด้วย

“อั น ตรายถึ ง ชี วิ ต หากไม่ ติ ด ตั้ ง สายดิ น ”
เป็นค�ำเตือนทีพ
่ บเห็นอยูบ่ อ่ ยครัง้ ตามเครือ่ งใช้ไฟฟ้า
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องท�ำน�้ำอุ่น หรือเตาไมโครเวฟ
แต่จะรู้ได้อย่างไรว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เราใช้ หรือบ้าน
ที่เราอาศัยอยู่ติดตั้งสายดินอย่างถูกต้อง เพื่อความ
ปลอดภัยลองมาท�ำความรูจ้ กั สายดิน การท�ำงานของ
สายดิน และวิธีการติดตั้งสายดินที่ถูกต้องกันดีกว่า
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วิธีการติดตั้งสายดิน

การติดตัง้ สายดินนัน้ มีอยูด่ ว้ ยกัน 2 วิธี คือ การต่อสายดิน
ที่ระบบไฟฟ้า ซึ่งเป็นการต่อสายดินภายในบ้านทั้งระบบ โดย
การเดินสายไฟร่วมกันเพียงจุดเดียวที่แผงหรือตู้เมนสวิตช์
ไฟฟ้าแล้วต่อลงหลักดิน และการต่อสายดินของเครือ่ งใช้ไฟฟ้า
ซึ่งเป็นการต่อสายดินเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นๆ โดยปลาย
ด้านหนึ่งของสายไฟฟ้าจะต่อเข้ากับโครงเครื่องใช้ไฟฟ้า และ
อีกด้านหนึ่งไปต่อลงดินที่ตู้เมนสวิตช์

เครือ่ งใช้ไฟฟ้าอะไรบ้าง สัญลักษณ์และสีของสายดิน
ที่ต้องมีสายดิน
เครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า ที่ ต ้ อ งมี ส ายดิ น มั ก จะมี สั ญ ลั ก ษณ์ อ ยู ่ ที่

นอกจากเครื่อ งท�ำ น�้ ำอุ ่ น
และเตาไมโครเวฟทีต่ อ้ งติดตัง้
สายดินแล้ว ยังมีเครือ่ งใช้ไฟฟ้า
ชนิดอืน่ ทีต่ อ้ งติดตัง้ สายดิน เช่น
ตู้เย็น เตารีด เครื่องปรับอากาศ
กระทะไฟฟ้า และคอมพิวเตอร์ กล่าว
โดยรวมคือ เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีโครงสร้างหรือเปลือกหุ้มเป็นโลหะ
ต้องมีสายดิน ซึ่งอาจสังเกตได้ว่าการติดตั้งสายดินในเครื่องใช้
ไฟฟ้าเหล่านี้มักอยู่ในรูปแบบของเต้าเสียบที่มี 3 ขา แต่สายดิน
ในเครือ่ งใช้ไฟฟ้าบางชนิดอาจเป็นเต้าเสียบขากลม 2 ขา แต่มสี ว่ น
ที่ต่อสายดินอยู่ด้านข้างของเต้าเสียบก็ได้
อย่างไรก็ตามเครือ่ งใช้ไฟฟ้าชนิดอืน่ ๆ ซึง่ มีการหุม้ ด้วยฉนวน
ไฟฟ้าทีร่ ะบุวา่ เป็นชนิดฉนวน 2 ชัน้ หรือเทียบเท่า โดยมีสญ
ั ลักษณ์
เป็นรูป อยู่ที่แท่นป้ายเครื่องใช้ไฟฟ้านั้น เช่น วิทยุ โทรทัศน์
พัดลม เครื่องโกนหนวด ไม่จ�ำเป็นต้องมีสายดิน

ตัวเครื่องบริเวณต�ำแหน่งที่ใช้ต่อสายดิน บางครั้งก็จะมีสีเขียว
แต้มอยู่ด้วย สีที่ใช้ส�ำหรับสายไฟเส้นที่เป็นสายดินจะเป็นฉนวน
สีเขียวหรือแถบสีเหลืองสลับกับแถบสีเขียว

จะรู้ได้อย่างไรว่าติดตั้งสายดินถูกต้อง

วิธีสังเกตว่าที่บ้านมีการติดตั้งระบบสายดินหรือไม่ ให้ดูว่า
ที่เต้ารับมี 3 รูหรือไม่ ถ้าเต้ารับมี 3 รู ก็มั่นใจได้ในระดับหนึ่งว่าที่นี่
มีระบบสายดิน โดยรูที่ 3 จะมีสัญลักษณ์แสดงถึงสายดิน ซึ่ง
ส่วนมากจะมีสีเขียวหรือเหลืองสลับเขียว
เมื่อทราบความหมายของสายดิน การท�ำงานของสายดิน
และวิธกี ารติดตัง้ สายดินทีถ่ กู ต้องกันแล้ว อย่าลืมตรวจสอบสายดิน
ในเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือที่พักอาศัยให้ถูกต้อง เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินก่อนที่จะสายเกินไป

การไฟฟ้านครหลวง
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BOOK CLUB

ต้นไม้นม้ี ชี อ่ื ว่า “ความสุข”

ส�ำนักพิมพ์: BIG BEAR BOOKS
ผู้แต่ง: กิ่งกาญจน์ ศรีปริญญาศิลป์ ภาพ: ยอดฉัตร บุพศิริ
หากเปรียบจิตใจเป็นต้นไม้ คงมีเมล็ดหลากหลายพันธุ์อยู่ในนั้น บางเมล็ด
อาจก�ำลังโต บางเมล็ดก็โตแล้ว แต่ระวังเมล็ดพันธุ์ที่อาจท�ำให้คุณอ่อนล้า หนังสือ
ที่มีภาพประกอบสุดแสนน่ารักเล่มนี้ได้เสนอเมล็ดพันธุ์แห่งความสุข ซึ่งภายในเล่ม
ประกอบไปด้วยค�ำแนะน�ำตัง้ แต่การเตรียมดิน คือการเรียนรูต้ นเอง และการตัดแต่ง
กิ่งก้านแหลมยาวที่เป็นดั่งความทุกข์ทิ้งไป เพื่อให้ความสุขได้เติบโตจนเต็มในใจ

ทริปในฝัน 41 วัน
ครึ่งซีกโลก จุดเริ่มต้น
บนรถไฟทรานส์ - ไซบีเรีย

ส�ำนักพิมพ์: อมรินทร์ท่องโลก
ผู้แต่ง: หมอๆ ตะลุยโลก
หลังผลงานการรีวิว “ทริปในฝัน
41 วัน ครึ่งซีกโลกบนล้อเหล็กจากจีน
ไปถึงสวิตเซอร์แลนด์” สองคุณหมอ
ในนาม “หมอๆ ตะลุยโลก” ทั้งหมอวิน
และหมอโจ้ ก็น�ำขบวนเดินทางด้วย
รถไฟทรานส์ - ไซบี เ รี ย รถไฟสาย
ปรารถนาของนั ก เดิ น ทางทั่ ว โลก
ที่ จ ะพาคุ ณ ไปสั ม ผั ส กั บ ความจริ ง
ของชี วิ ต และการผ่ า นพ้ น อุ ป สรรค
ที่ เ กิ ด ขึ้ น ระหว่ า งทาง รั บ รองได้ ว ่ า
ความสนุ ก ของการเดิ น ทางจะทะลุ
ผ่านตัวอักษรอย่างแน่นอน
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เห็นทุกข์สนุกดี

ส�ำนักพิมพ์: ปราณ
ผูแ้ ต่ง: พระอาจารย์ดษุ ฎี เมธังกุโร
ความทุกข์เป็นสิ่งสามัญที่ย่อม
เกิดขึน้ เป็นธรรมดา หนังสือเล่มนีไ้ ม่ใช่
คู่มือที่ใช้ขจัดทุกข์ แต่จะชี้ให้เห็นว่า
ความทุกข์เป็นเพียงความรู้สึกในช่วง
เวลาหนึ่ง โดยทุกๆ บทได้รวบรวม
เรื่องราวให้อ่านแล้วสะกิดเป็นข้อคิด
ดี ๆ อาทิ นิ ท านทางธรรม เรื่ อ งสติ
กั น ภั ย หรื อ เรื่ อ งความถู ก ต้ อ งเป็ น
สิ่ ง สู ง สุ ด แล้ ว คุ ณ จะเริ่ ม มองเห็ น
ความสุขเกิดขึ้นท่ามกลางความทุกข์
ที่มีอยู่

Bookstore Style เสน่ห์
ของร้านหนังสือทีซ่ กี โลกใต้

ส�ำนักพิมพ์: สุขภาพใจ
ผู้แต่ง: หนุ่ม หนังสือเดินทาง
ด้วยเงื่อนไขทางธุรกิจหนังสือ
ทำ�ให้ ไ ม่ ค่อ ยพบเห็ น “ร้ า นหนั ง สื อ
อิสระ”  ในบ้านเราเท่าไรนัก ตรงข้ามกับ
ธุรกิจร้านหนังสือในดินแดนซีกโลกใต้
อย่ า งนิ ว ซี แ ลนด์ แ ละออสเตรเลี ย
ทีค่ ณ
ุ หนุม่ เจ้าของร้านหนังสือเดินทาง
(Passport Bookshop) ได้ พ าไป
สัมผัสถึงความเฟือ่ งฟูของโลกตัวอักษร
ทั้ ง ไอเดี ย การตกแต่ ง ร้ า น รวมถึ ง
บทสนทนากับเจ้าของกิจการ เพือ่ เป็น
แรงบั น ดาลใจให้ ค นมี ฝั น สร้ า งร้ า น
หนังสือได้เป็นจริง

อัจฉริยะการตลาด

ส�ำนักพิมพ์: คณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ผู้แต่ง: เอกก์ ภทรธนกุล
หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมผลงาน
วิชาการ บวกกับประสบการณ์การ
ตลาดมากกว่า 10 ปี ผ่านส�ำนวนของ
อาจารย์เอกก์ ภทรธนกุล แห่งภาควิชา
การตลาด คณะพาณิ ช ยศาสตร์
และการบั ญ ชี จุ ฬ าฯ นั ก วิ ช าการ
การตลาด นักจัดรายการวิทยุ และ
คอลัมนิสต์ ที่จะท�ำให้คุณทราบถึง
กลยุทธ์ทางการตลาดเด็ดๆ เพือ่ ด�ำเนิน
ธุรกิจให้ส�ำเร็จลุล่วง เช่น “การตลาด
ลดพุ ง ” ซึ่ ง เกี่ ย วกั บ การปรั บ สภาพ
แวดล้ อ มในการรั บ ประทานอาหาร
เพื่อปรับพฤติกรรมคนให้ทานน้อยลง
แต่อิ่มเท่าเดิม เป็นต้น

My Little Garden
สวนผักกลางเมือง

ส�ำนักพิมพ์: มติชน
ผู้แต่ง: ชายเล็ก บดินทร์
และกองบรรณาธิการ
ใครๆ ต่างรู้ว่าผักมีประโยชน์
มากมาย ทั้ ง เป็ น อาหารแคลอรี ต�่ ำ
อุดมไปด้วยวิตามิน และมีสรรพคุณ
เป็นยา ช่วยป้องกันโรคภัย หนังสือเล่มนี้
จึงอยากเชิญชวนทุกคน มาจัดสรร
ห้องหรือบ้านของตนให้มีพื้นที่เล็กๆ
สีเขียว พร้อมให้ความรูเ้ รือ่ งการปลูกผัก
เบือ้ งต้น เพือ่ สุขภาพทีแ่ ข็งแรงจากผัก
ปลอดสารพิ ษ และความสุ ข เล็ ก ๆ
ที่เกิดขึ้นจากการดูแลผักที่เติบโตขึ้น
ด้วยมือของตัวเอง

อุปนิสยั แห่งความโชคดี The Luck Habit

ส�ำนักพิมพ์: โพสต์บุ๊กส์
ผู้แต่ง: ดักลาส มิลเลอร์
ผู้แปล: โสภาพร ควร์ซ
บางครั้งความโชคดีอาจไม่ได้
เป็นเพียงเรื่องของ “โชค” เสมอไป
ดักลาส มิลเลอร์ เชือ่ ว่า “โชคดี” เป็นสิง่
ที่สามารถสร้างขึ้นมาได้ โดยอาศัย
ปัจจัยแห่งความโชคดี 20 ประการ
เช่ น การรู ้ จั ก ความสามารถของ
ตัวเอง การเปิดใจกว้างต่อผลตอบรับ
การเรียนรู้ การเติมเต็ม การท�ำงาน
หนั ก และการบ่ ม เพาะพฤติ ก รรม
หากได้ อ ่ า นหนั ง สื อ เล่ ม นี้ แ ล้ ว ลอง
ลงมือปฏิบัติ คุณอาจเจอความโชคดี
ที่ก�ำลังตามมาอย่างแน่นอน

The First Wealth is Health กินดีอยูด่ ี

ส�ำนักพิมพ์: pannbooks
ผู้แต่ง: วิมาลี วิวัฒนกุลพาณิชย์
การมีสุขภาพใจและกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ คงมีความส�ำคัญมากกว่าการมี
เงินทองมากมาย หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมวิธีการดูแลสุขภาพแบบง่ายๆ อาทิ น�้ำ 
ความส�ำคัญที่ถูกมองข้าม หรืออาหารเช้าที่ไม่ควรพลาด การันตีด้วยประสบการณ์ตรง
ของผู้เขียนในการศึกษาด้านโภชนาการบ�ำบัดที่สถาบัน Australasian College of
Natural Therapies (ACNT) ที่ไม่ว่าใครก็ปฏิบัติตามได้
การไฟฟ้านครหลวง
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อัลบั้ม: SCI-FI
ศิลปิน: STAMP
วินาทีนี้คงไม่มีใครไม่รู้จัก “แสตมป์” นักร้อง
นักแต่งเพลงสุดแสนอารมณ์ดแี ถวหน้าของเมืองไทย
ที่ ก ลั บ มาพร้ อ มเอกลั ก ษณ์ ภ าคภาษาเพลงสไตล์
ของตนเอง สามารถหยิ บ จั บ เรื่ อ งธรรมดาสามั ญ
มาร้อยเรื่องและร้อยเรียงได้อย่างลงตัว อย่างเพลง
“นักเลงคียบ์ อร์ด” ทีพ่ ดู ถึงคนแอบรักทีม่ กั ไม่แสดงออก
ตอนอยู่ต่อหน้า แต่เมื่ออยู่หน้าจอสมาร์ทโฟนหรือ
คอมพิวเตอร์เมื่อไร กลับพิมพ์เรื่องต่างๆ มากมาย
ได้อย่างไม่ขัดเขิน นอกจากเนื้อเพลงโดนใจ เมโลดี้
ที่เรียบง่าย ฟังสบาย เคล้าเสียงกีตาร์โปร่งซึ่งเป็น
สิ่งที่โดดเด่นแล้ว ที่สำ�คัญยังได้ศิลปินคุณภาพอย่าง
ปู - พงษ์ สิ ท ธิ์ และปาล์ ม มี่ ม าร่ ว มแจมในเพลง
“วิญญาณ” และเพลง “กาลครั้งหนึ่ง” ด้วย
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Movie

Night at the Museum:
Secret of the Tomb
วันที่เข้าฉาย: 25 ธันวาคม 2557
หลังจากปล่อยให้รอกันถึง 5 ปี Night at the
Museum กลับมาอีกครั้งกับภาคที่ 3 ตอน Secret
of the Tomb เมื่ออาทิตย์ตกดิน แผ่นจารึกเรืองแสง
หุ่นทุกตัวในพิพิธภัณฑ์จะมีชีวิต แต่จู่ๆ มนตร์์ขลัง
เริม่ คลาย แผ่นจารึกมีปญ
ั หา จึงเป็นหน้าทีข่ องแลร์ รี่
แดลี่ รับบทโดย เบน สติลเลอร์ (Ben Stiller) รปภ.
พิพธิ ภัณฑ์ทตี่ อ้ งช่วยต่อลมหายใจให้เหล่าหุน่ จึงเป็น
จุดเริ่มต้นการผจญภัยครั้งยิ่งใหญ่ในกรุงลอนดอน
ประเทศอังกฤษ เพือ่ กอบกูพ้ ลังเวทมนตร์ให้กลับคืนมา
ก่อนทุกอย่างจะสายเกินไป ผลงานกำ�กับของชอว์น เลวี
(Shawn Levy) พร้อมนักแสดงชุดเดิมทีม่ าเรียกรอยยิม้
และเสียงหัวเราะอีกครั้ง

Exhibition

นิทรรศการอวกาศ
NASA - A Human Adventure
วันที:่ 1 ธันวาคม 2557 - 1 กุมภาพันธ์ 2558
สถานที่: บางกอก คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์
ชัน้ 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว
ครั้งแรกในประเทศไทยและเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ เมื่อ “ซีพีเอ็น” “บีอีซี-เทโร” และ “ไทยคม”
จับมือร่วมกัน จัดนิทรรศการอวกาศ “NASA - A
Human Adventure” ที่เปิดประสบการณ์น่าตื่นตา
ตื่ น ใจกั บ ประวั ติ ศ าสตร์ อ วกาศ ตั้ ง แต่ จุ ด เริ่ ม ต้ น
การศึ กษา จนถึงวันที่ม นุษย์อวกาศคนแรกขึ้นไป
เหยียบบนดวงจันทร์ได้สำ�เร็จและกลับมาสู่พ้ืนโลก
อย่างปลอดภัย พร้อมอุปกรณ์จริงที่นำ�มาจัดแสดง
ให้ ช ม เช่ น แผงบั ง คั บ ยานอวกาศแอตแลนติ ส
(Atlantis) ร่ ม ชู ชี พ ขนาดยั ก ษ์ ที่ นำ � นั ก บิ น อวกาศ
กลับสู่โลกอย่างปลอดภัย อาหารของนักบินอวกาศ
ร่ ว มสั ม ผั ส ประสบการณ์ เ สมื อ นขึ้ น บิ น ออกไป
ยังวงโคจร กับเครือ่ ง G Force Simulator วิวฒ
ั นาการ
ชุดนักบินอวกาศ และกิจกรรมถ่ายรูปในชุดนักบิน
อวกาศ

Event

Muse Pass เทศกาลเที่ยวพิพิธภัณฑ์
ระยะเวลาการจำ�หน่ายบัตร:
วันนี้ - 31 ธันวาคม 2557
บัตรใช้ได้ตั้งแต่: วันนี้ - 31 มีนาคม 2558
ใครชอบเที่ ย วพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ไ ม่ ค วรพลาด กั บ
กิ จ กรรม “มิ ว ส์ พาส (Muse Pass) เทศกาล
เที่ยวพิพิธภัณฑ์” โดยมิวเซียมสยาม ที่ชวนคุณมา
สนุกสนานอย่างมีสาระกับพิพธิ ภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้
ที่น่าสนใจกว่า 20 แห่ง อาทิ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์
พิพธิ ภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย หอศิลป์รว่ มสมัยราชดำ�เนิน
พิพธิ ภัณฑ์ชาวบางกอก พิพธิ ภัณฑ์ตราไปรษณียากร
สามเสนใน หอศิลป์กรุงไทย พิพธิ ภัณฑ์สอื่ สาธารณะ
พิพธิ ภัณฑ์การแพทย์ศริ ริ าช พระราชวังพญาไท และ
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (อพวช.) เป็นต้น สอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2225-2777 ต่อ 123 หรือ
www.museumsiam.org

การไฟฟ้านครหลวง

59

MEA

Life

SMART GADGETS

Bedol
Eco-Friendly

Water-Powered Clock

นาฬิกาทีใ่ ช้พลังงานจากธรรมชาติรอ้ ยเปอร์เซ็นต์  ไม่จำ� เป็น
ต้องพึ่งแบตเตอรี่ ไฟฟ้า หรือสารเคมีใดๆ จึงไม่ก่อให้เกิดมลพิษ
อย่างแน่นอน เพียงแค่เติมน�ำ้ เข้าไปในแท็งก์ของนาฬิกา ระบบก็จะ
เริม่ ต้นท�ำงานทันที และไม่ตอ้ งกังวลว่าเมือ่ ถึงคราวเติมน�ำ้ ครัง้ ใหม่
จะต้องเริม่ ต้นเซตเวลาใหม่ เพราะนาฬิการุน่ นีม้ เี มมโมรีช่ ปิ ในตัวเอง
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.bedolwhatsnext.com

Belkin WeMo
Insight Switch

       อปุ กรณ์ทชี่ ว่ ยเสริมความมัน่ ใจเพือ่ ป้องกันการลืมปิด
เครื่องใช้ไฟฟ้า ไม่ว่าจะเป็นปลั๊กเตารีดหรือปุ่มเครื่องชง
กาแฟที่กดค้างไว้ที่บ้าน แค่เสียบปลั๊กของเครื่องใช้ไฟฟ้า
ต่างๆ เข้ากับ Belkin WeMo คุณก็สามารถเช็คได้ทุกเมื่อ
ว่าลืมปิดสวิตช์ต่างๆ หรือไม่ และสามารถสั่งปิดสวิตช์
ผ่านแอพพลิเคชั่นทางมือถือได้อย่างทันท่วงที
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.belkin.com
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Bluetooth

iMusic
Pillow

สร้างบรรยากาศในการนอนหลับให้รื่นรมย์ยิ่งขึ้น หรือ
ในกรณีที่คุณเป็นคนนอนหลับยาก เสียงเพลงบรรเลงหรือเสียง
ธรรมชาติ ที่ ค ลอเบาๆ น่ า จะช่ ว ยท� ำ ให้ คุ ณ นอนหลั บ ได้ ง ่ า ย
และลึกยิ่งขึ้น เป็นหน้าที่ของ Bluetooth iMusic Pillow ในการ
ปล่อยเพลงเบาๆ ออกมาขณะคุณหนุนนอน โดยสามารถเลือกเพลง
ได้จากเพลย์ลิสต์ในสมาร์ทโฟน iPod หรือ Podcast ส่วนตัว
ของคุณได้เลยโดยไม่ต้องเสียบสายให้เกะกะ
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://thegadgetflow.com/portfolio/
bluetooth-imusic-pillow

FlameStower

-Electronic Device Charger
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่สำ�หรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
แบบฉุกเฉิน สำ�หรับนักท่องเที่ยวที่ชอบตั้งแคมป์กลางป่า
หรื ออยู่ ใ นที่ ที่ไ ฟฟ้ า เข้ า ไม่ ถึง FlameStower คื อที่พึ่ง
ชั้นยอดในการเติมไฟให้อุปกรณ์ของคุณ ง่ายๆ แค่มีไฟ
เพียงสไลด์และวางด้านหนึ่งบนเปลวไฟ ส่วนอีกด้าน
ก็ต่อเข้ากับสาย USB ของอุปกรณ์ เท่านี้พลังงานจาก
ธรรมชาติก็ช่วยให้คุณติดต่อสื่อสารกับโลกภายนอก
ได้อีกครั้ง
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://flamestower.com  

การไฟฟ้านครหลวง
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GOURMET’S DELIGHT

บ้านเมษา

อร่อยเพลินริมน�้ำ

สายลมเย็นบวกกับวิวสวยและอาหารแสนอร่อย
คือเสน่ห์ที่ชวนให้ MEA Life+ มุ่งหน้าไปยังย่าน
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ บริเวณติดกับ
วัดมหาวงษ์ก่อนถึงโรงเรียนนายเรือ เพื่อสืบเสาะ
ความอร่ อ ยมาฝากคุ ณ ผู ้ อ ่ า น กั บ ร้ า นบ้ า นเมษา
ทีก่ ารันตีรสชาติและความประทับใจจากลูกค้ามากมาย
ทีบ่ อกต่อแบบปากต่อปากและแวะเวียนมาไม่ขาดสาย
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เมื่อถึงที่หมาย กลิ่นอายของบรรยากาศริมแม่น�้ำเจ้าพระยาก็ชวนให้
เราตัดสินใจเลือกที่นั่งบริเวณเอ๊าต์ดอร์ เพื่อชมความงดงามของสายน�้ำ
สองฝัง่ รอดูพระอาทิตย์ตกกับแสงจันทร์ยามค�ำ่ คืนสุดโรแมนติก นอกจากนี้
ทางร้านยังมีที่ให้เลือกนั่งอีก 2 โซนคือ ด้านในที่เน้นความเป็นส่วนตัว
และห้องคาราโอเกะส�ำหรับสังสรรค์ปาร์ตี้เพลินใจ เรียกได้ว่าเหมาะกับ
ทุกโอกาส
การออกแบบที่นี่เน้นความโปร่ง โล่ง สบาย เป็นหัวใจส�ำคัญ ตกแต่ง
ด้วยไม้ไผ่เก๋ไก๋ที่น�ำมาวางเป็นโครง เลือกใช้โต๊ะเก้าอี้ไม้สุดคลาสสิก
ภายนอก และโซฟายาวกับหมอนอิงภายใน เพราะอยากให้ทุกคนได้มา
พักผ่อนและรับประทานอาหารแบบถูกปากถูกใจไปพร้อมๆ กัน
ส่วนจานเด่นของร้านคือ อาหารทะเลสดใหม่ ทั้งกุ้ง หอย ปู ปลา
ที่คัดสรรอย่างพิถีพิถันทุกวัน ไม่ว่าจะน�ำมาเผา ย่าง ทอด อบ ลวกก็อร่อย
รับประทานกับน�้ำจิ้มสูตรเฉพาะของร้านที่ครบรสเปรี้ยวหวานเผ็ด พลาด
ไม่ได้เลยกับกุ้งแม่น�้ำเผาตัวโต เนื้อนุ่มเด้ง สุกก�ำลังดี หอยหวานเผา
หนุบกรุบเต็มค�ำ  และเมนูรสเลิศมากมายอย่างย�ำกุง้ ฟู  ทนี่ ำ� กุง้ มาสับแล้วทอด

จนกรอบ ราดน�้ำจิ้มหวาน รับประทานคู่กับมะม่วงเปรี้ยว
แกงป่าปลาเห็ดโคน เนื้อปลานุ่มกับสมุนไพรนานาชนิดที่
ต้มจนเดือดได้รสแซบก�ำลังดี ปลากะพง 2 ฤดู ครึ่งหนึ่ง
เป็นแบบทอดราดน�ำ้ สลัด อีกครึง่ หนึง่ เป็นแบบผัดพริกไทยด�ำ
อิ่มคุ้มในจานเดียว และอีกมากมาย อาทิ สาหร่าย 2 สี
ปลาเห็ ด โคนทอดน�้ ำ ปลา ย� ำ สามทั พ กรรเชี ย งปู ยั ด ไส้
ทรงเครื่อง กุ้งสะดุ้งไฟ ปีกไก่ทอดสมุนไพร ฯลฯ เสิร์ฟพร้อม
เครื่องดื่มเย็นชุ่มคอเลือกได้ตามใจ
สุ ด สั ป ดาห์ นี้ ถ ้ า พอมี เ วลาว่ า งและก� ำ ลั ง มองหา
ร้านอาหารน่านั่งริมน�้ำ  บ้านเมษาคือตัวเลือกอันดับแรก
ที่ MEA Life+ อยากแนะน�ำให้คุณชวนคนสนิทไปลิ้มรส
อาหารจานเด็ดบนท�ำเลอันยอดเยี่ยม เดินทางสะดวก และ
ใส่ใจบริการอย่างมืออาชีพ จนคุณต้องไปแล้วไปอีกไม่มเี บือ่

บ้านเมษา

ที่ตั้ง 208 ถนนสุขุมวิท ต�ำบลปากน�้ำ อ�ำเภอเมือง
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
เปิดบริการ ทุกวัน เวลา 11.00 - 14.00 น.
และ 17.00 - 23.00 น.
โทร. 0-2756-3906-8
การไฟฟ้านครหลวง
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MEA SIGHTSEEING
ภาพ: PUN

One DTariyp
Eco

เที
ย
่
วบางกระเจ้
า
สุดยอดโอเอซิสกลางเมืองแห่งเอเชีย
วันหยุดนี้ใครที่ก�ำลังมองหาสถานที่ท่องเที่ยวไม่ไกลจากรัศมีมหานคร แต่
ได้ครบทั้งชิล ช็อป และใกล้ชิดธรรมชาติ MEA Life+ ขอชวนไปใช้เวลาพักผ่อนที่
บางกระเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ อันเป็นพืน้ ที่ที่นติ ยสาร Time Asia ฉบับ Best
of Asia ยกย่องให้เป็นปอดกลางเมืองทีด่ ที สี่ ดุ ในเอเชีย (The Best Urban Oasis)
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แหล่งท่องเที่ยวสีเขียวแห่งนี้อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ และสามารถใช้เวลา
เดินทางเพียงแค่ 25 นาที โดยการนั่งรถไปต่อเรือข้ามฟาก ซึ่งมี 3 ท่าเรือด้วยกัน คือ
ท่าเรือบางนา ท่าเรือคลองเตยนอก และท่าเรือช่องนนทรี หรือถ้าใครฟิตอยาก
ขี่จักรยานไปลงเรือก็ท�ำได้ เพราะปัจจุบันบางกระเจ้าเป็นอีกหนึ่งสวรรค์ที่นักปั่น
รุ่นเล็กรุ่นใหญ่พากันไปทัวริ่งอย่างสนุกสนาน

Did you know?

บางกระเจ้าคือพืน้ ทีส่ ว่ นหนึง่ ทีเ่ ป็นบริเวณโค้งน�ำ้ ของแม่นำ�้ เจ้าพระยา
ทางด้านทิศตะวันตก มีรูปร่างคล้ายกับกระเพาะหมู ชาวบ้านจึงเรียกว่า
“คุ้งกระเพาะหมู” มีคลองตัดผ่านเพื่อช่วยระบายน�้ำและป้องกันน�้ำท่วม
นั บ ตั้ งแต่ ปี 2520 บริเ วณนี้ถูกก�ำหนดให้เ ป็นเขตอนุ รั ก ษ์ เหมาะแก่
การเพาะปลูก ไม่อนุญาตให้ก่อสร้างตึกหรืออาคารที่มีความสูงเกินกว่า
ที่ก�ำหนด
เวลาหนึ่ ง วั น ที่ บ างกระเจ้ า นั้ น มากพอ
ส� ำ หรั บ กิ จ กรรมหลากหลายรู ป แบบ ที่ นี่ มี จุ ด
ให้แวะเทีย่ วชมมากมายตัง้ แต่เช้าจรดค�ำ 
่ ทัง้ แนว
รักธรรมชาติ ศึกษาวัฒนธรรม และเรียนรู้วิถี
ชุมชน

รื่นรมย์ชมธรรมชาติ
เติมออกซิเจนให้เต็มปอด

แผนที่ท่องเที่ยวบางกระเจ้า
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ท่าเรือคลองเตยนอก
ท่าเรือบางกระเจ้า
จุดเช่าจักรยาน
พิพิธภัณฑ์ปลากัดไทย
สวนศรีนครเขื่อนขันธ์
ท่าเรือเพชรหึงษ์
ท่าเรือช่องนนทรี
ท่าเรือวัดบางกระเจ้า
วัดบางกระเจ้านอก

10. เส้นทางศึกษาธรรมชาติ
11. ตลาดน�้ำบางน�้ำผึ้ง
12. บ้านธูปหอม
13. วัดบางน�้ำผึ้งนอก
14. ท่าเรือวัดบางน�้ำผึ้งนอก
15. โฮมสเตย์
16. ท่าเรือวัดบางนานอก
17. สวนไม้ดอกไม้ประดับ
18. ท่าเรือตาเลื่อน

19. สวนป่าล�ำพูและหิ่งห้อย
20. จุดเช่าจักรยาน
21. ป่าชุมชน
22. วัดป่าเกด
23. วัดบางกระสอบ
24. สวนเฉลิมพระเกียรติ
80 พรรษา
25. วัดจากแดง
26. หมู่บ้านมอญ
27. วัดทรงธรรม

ขึ้นชื่อว่าเป็น “ปอดของกรุงเทพฯ” พื้นที่นี้
จึงมีสวนสาธารณะและสวนพฤกษชาติทกี่ นิ เนือ้ ที่
กว่า 200 ไร่ในชื่อ “สวนศรีนครเขื่อนขันธ์” หรือ
สวนศรีฯ ของชาวบางกระเจ้า มีศาลากลางบึง
ขนาดใหญ่ให้นงั่ พัก หอดูนก เส้นทางปัน่ จักรยาน
ชมธรรมชาติ อั น สมบู ร ณ์ พร้ อ มด้ ว ยกิ จ กรรม
คลายร้อนราคาประหยัด เช่น เรือถีบ เรือคายัก
เช่าจักรยานปั่นรอบสวน
บริเวณรอบๆ ยังมีพิพิธภัณฑ์ปลากัดไทย
เส้นทางศึกษาธรรมชาติ สวนไม้ดอกไม้ประดับ
ป่าชุมชน และสวนป่าล�ำพูและหิ่งห้อย ซึ่งกลุ่ม
อนุ รั ก ษ์ ล� ำ พู บ างกระสอบได้ ค ้ น พบหิ่ ง ห้ อ ย
ชนิดใหม่ของโลก มีชื่อว่า “ลูชิโอลา อควาทิลิส
(Luciola Aquatilis)
การไฟฟ้านครหลวง
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ลัดเลาะเรียนรู้ วิถีวัฒนธรรมชุมชน

ชุมชนดัง้ เดิมของทีน่ รี่ จู้ กั กันในนาม “คุง้ กระเพาะหมู”
ประกอบด้วย 6 ต�ำบลของอ�ำเภอพระประแดง ชาวบ้านยัง
ปลูกพืชผักผลไม้ ท�ำสวนเหมือนภาพของชุมชนดั้งเดิมที่
เคยเป็นมา โดยส่วนหนึ่งของผู้คนที่นี่มีเชื้อสายผสมผสาน
ระหว่างชาวไทยกับชาวรามัญ วัฒนธรรมแบบชาวมอญ
จึงยังมีให้พบเห็น
จุดหมายปลายทางยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งก็คือ บ้าน
ธูปสมุนไพร แหล่งผลิตธูปหอมของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
บางน�้ำผึ้ง คล้อยหลังจากกลิ่นธูปหอม บางคนอาจจะ
อยากแวะไปไหว้พระ ซึ่งมีวัดอยู่ด้วยกันหลายแห่ง เช่น
วัดบางกระเจ้านอก วัดคันลัด วัดจากแดง วัดป่าเกด
วัดใหญ่ตาอิน และวัดบางน�้ำผึ้งนอก ที่มีพระวิหารเป็น
อุโบสถหลังเก่า เป็นที่ประดิษฐานของ “หลวงพ่อใหญ่”
มีภาพจิ ตรกรรมฝาผนังที่บานประตูหน้าต่างเป็นภาพ
สาวมอญในอิริยาบถอันงดงามเขียนด้วยสีฝุ่น เป็นศิลปะ
สมัยรัชกาลที่ 4
ส� ำ หรั บ ใครที่ อ ยากสั ม ผั ส วิ ถี ชี วิ ต แบบอิ น ไซด์ ก็
สามารถพักค้างคืนที่โฮมสเตย์ซึ่งเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยว

โครงการ กฟน. รักษ์ต้นไม้

โดยชาวบ้านในละแวกนี้ สนนราคา
ที่ พั ก คนละประมาณ 250 บาท
ต่อคืน

กฟน.ได้ ริ เ ริ่ ม โครงการเพื่ อ รั ก ษาสิ่ ง แวดล้ อ ม
อย่างต่อเนื่องและเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาภาวะโลกร้อน
(Global Warming) โดยการปลูกและบ�ำรุงรักษาต้นไม้ที่
สวนสาธารณะและสวนพฤกษชาติ ณ สวนศรีนครเขือ่ นขันธ์
เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพ
ชี วิ ต ที่ ดีข องชุ ม ชนเมื อ ง ที่ ส� ำ คั ญ โครงการนี้ ยั ง
สอดรั บ กั บ โครงการปรั บ ปรุ ง สวนสาธารณะและ
สวนพฤกษชาติ “ศรี น ครเขื่ อ นขั น ธ์ ” และพื้ น ที่
โดยรอบบริเวณ “กระเพาะหมู” จังหวัดสมุทรปราการ
โดยมู ล นิ ธิ ชั ย พั ฒ นาตามแนวพระราชด� ำ ริ ข อง
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในการอนุรกั ษ์คงุ้ บางกระเจ้าให้เป็นพืน้ ทีส่ เี ขียว เพือ่ การ
อนุรักษ์ด้านการเกษตรกรรม และการดูแลสิ่งแวดล้อม
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ช็อป ชิม ชิล ที่ตลาดบางน�้ำผึ้ง

แม้จะเปิดมานานถึง 10 ปี แต่ก็ยังไม่คลายความนิยมลง
เพราะตลาดน�้ำบางน�้ำผึ้งมีอาหารที่หารับประทานได้ยาก เช่น
แกงขี้เหล็ก ทอดมันย่าง (แจงลอนปลาอินทรี) ห่อหมกปลาช่อน
ขนมเบื้องญวน ปลาแนม แกงบอน ม้าฮ่อ ขนมลูกโยน ขนมเกสร
ล�ำเจียก หรือผักผลไม้สดทีส่ อยออกมาจากสวน อย่างชมพูม่ า่ เหมีย่ ว
ชมพู่แก้มแหม่ม มะม่วงอกร่องกะเทย ตะลิงปลิง มะแว้ง ผักกูด
ลูกตีนเป็ด ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีบริการนวดแผนไทยคลายเมื่อย
ล่องเรือชมวิถีชีวิตริมคลอง และเช่าจักรยานปั่นรอบคุ้ง
ส่วนของฝากขึ้นชื่อที่จะต้องหอบหิ้วติดมือกลับบ้าน ได้แก่
กะละแมกวน ปลาสลิดบางบ่อ ขนมจาก กุ้งเหยียด ทองม้วน
สมุนไพร รวมไปถึงสินค้าโอทอปทัง้ ดอกไม้ใยบัว ดอกไม้เกล็ดปลา
และธูปหอมสมุนไพร
ปิดทริปหนึ่งวันด้วยความเมื่อยล้าเล็กๆ จากการตระเวน
รอบคุ้ง แลกกับความสนุกสดชื่น รื่นรมย์ และรอยยิ้มที่อบอุ่น
เป็นกันเองของชาวบ้าน ที่ส�ำคัญสุขภาพดีๆ ที่ได้มานั้นคุ้มค่ากว่า
เวลาที่ใช้ไปอย่างแน่นอน  
การไฟฟ้านครหลวง
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10

EXOTIC JOURNEYS
เรื่อง: กาญจนา หงษ์ทอง

01

Best Places to Countdown
ไม่มีอะไรเลอค่าเท่ากับคืนข้ามปี
ที่คุณและคนรู้ ใจได้ยืนอยู่ในสถานที่
ที่ เ ป็ น สุ ด ยอดของการเฉลิ ม ฉลอง
ลองนึกถึงบรรยากาศรอบตัวทีป่ กคลุม
ด้ ว ยแสงสี แ ละความสว่ า งไสวของ
ดอกไม้ไฟ เสียงดนตรี และเสียงหัวเราะ
ของผู ้ ค น แค่ นี้ ค วามสุ ข ก็ ก องอยู ่
ตรงหน้ า และถ้ า ปี ใ หม่ นี้ ยั ง ไม่ รู ้ ว ่ า
จะไปเคานท์ดาวน์ที่ไหน ลองดูรายชื่อ
10 เมืองทีเ่ ป็นสุดยอดสถานทีเ่ ฉลิมฉลอง
ไว้ เ ป็ น ไอเดี ย เตรี ย มตั ว ฉลองปี ใ หม่
ที่ใกล้เข้ามาทุกที

Berlin, Germany

เบอร์ลินอาจไม่ใช่ที่เฉลิมฉลองเทศกาล
ปีใหม่ที่ดีที่สุดในโลก แต่เชื่อเถอะว่าถ้าได้ยืน
อยู่ใจกลางกรุงเบอร์ลินในค�่ำคืนสุดท้ายของปี
คุณจะสัมผัสได้ถึงความสนุกสนานรื่นเริงอย่าง
เต็ ม หั ว ใจ โดยเฉพาะรอบประตู บ รั น เดนบู ร ์ ก
ทีแ่ ออัดไปด้วยคลืน่ มหาชนทีพ่ ากันมาเฉลิมฉลอง
ปีใหม่ พร้อมๆ กับแสงดอกไม้ไฟที่สว่างไปทั่ว
ท้องฟ้า เท่านั้นยังไม่พอ เยอรมนียังมีไส้กรอก
อร่อยๆ และเบียร์เยอรมันรสชาติดีเอาไว้ช่วย
คลายหนาวด้ ว ย นั ก เดิ น ทางประเภทปาร์ ตี้
เลิ ฟ เวอร์ จึ ง นิ ย มมาเฉลิ ม ฉลองที่ เ บอร์ ลิ น กั น
จนถึงรุ่งเช้า เอาเป็นว่า เรื่องความสนุกสนาน
ในคืนปีใหม่ เบอร์ลินไม่เป็นรองที่ไหนในโลก
แน่นอน
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01

02

Mexico City, Mexico

เทศกาลปีใหม่ในแถบอเมริกากลางมีหลายมุมที่น่าไป
ฉลองปี ใ หม่ แต่ ถ ้ า จะหาเมือ งที่ถือ ว่าเด็ด และเหมาะที่ สุด
ในการไปเคานท์ดาวน์ ต้องมุง่ หน้าไปกรุงเม็กซิโกซิตเี ท่านัน้ ทีน่ ี่
เขาฉลองปีใหม่กันอลังการไม่แพ้เมืองไหนในโลก ผู้คนจะเริ่ม
เดินทางไปทีจ่ ตั รุ สั ประจ�ำเมืองทีเ่ รียกกันว่าโซคาโลตัง้ แต่เย็นย�ำ่
พอค�่ำก็จะมีการจุดพลุกันอย่างสนุกสนาน และที่น่าสนใจคือ
ธรรมเนียมฉลองปีใหม่แบบชาวเม็กซิกันที่คล้ายกับชาวสเปน
คือการกินองุน่ 12 ลูกตอนเทีย่ งคืน ระหว่างกินก็อธิษฐานไปด้วย
ถ้ากินหมดจะได้สมหวังในทุกสิ่งที่อธิษฐาน รวมถึงความเชื่อ
อืน่ ๆ เช่น ถ้าอยากโชคดีเรือ่ งความรัก ในปีใหม่ตอ้ งใส่อนั เดอร์แวร์
สีแดง ถ้าอยากมัง่ คัง่ ร�ำ่ รวยต้องใส่ชดุ ชัน้ ในสีเหลือง เม็กซิโกซิตี
จึงเป็นเมืองที่น่าไปเคานท์ดาวน์มากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

02

03

04

03

New York, USA

04

Amsterdam, Netherlands

หากคุณก�ำลังมองหาสถานที่ที่น่าไปเคานท์ดาวน์ที่สุด
ในโลก มหานครนิวยอร์กคือค�ำตอบทีด่ ที สี่ ดุ ค�ำ่ คืนของวันที่ 31
ธันวาคมของทุกปี นิวยอร์กจะมืดฟ้ามัวดินไปด้วยคลื่นมนุษย์
ที่มุ่งหน้ามาเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่กันอย่างคึกคัก และ
แน่นอนว่าถนนทุกสายพากันมุ่งหน้าสู่ไทม์สแควร์ ที่นี่จะใช้
ลูกบอลไฟขนาดใหญ่ในการนับถอยหลัง พร้อมการแสดงบนเวที
สุดตระการตา และเมือ่ วินาทีแรกของปีใหม่ทแี่ สนเหน็บหนาว
เดินทางมาถึง ทุกคนจะพากันตะโกน “Happy New Year” ไปทัว่
ไทม์สแควร์ จากนั้นก็โผเข้าสวมกอดกันและกัน คู่รักบางคู่
บรรจงประทับริมฝีปากกันอย่างแผ่วเบา และนาทีนั้นทุกอณู
ของไทม์สแควร์ก็เต็มไปด้วยความสุข นิวยอร์กจึงได้ชื่อว่า
เป็นสุดยอดสถานที่เคานท์ดาวน์ของโลก
ถ้าคุณตั้งใจจะไปเคานท์ดาวน์ที่ไหนสักแห่งในยุโรป
ลองสแกนให้ทั่วแผนที่ก็จะพบว่าเมืองที่เป็นดาวเด่นคือกรุง
อัมสเตอร์ดมั ที่นี่ไม่ได้ฉลองกันแบบธรรมดาๆ เพราะเริ่มฉลอง
กันตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคม และจะยิ่งใหญ่ที่สุดในคืนวันที่
31 ธันวาคม จัตุรัสส�ำคัญๆ ของเมืองจะเนืองแน่นไปด้วยผู้คน
แต่ถ้าเป็นจัตุรัสที่สนุกที่สุดต้องไปที่จัตุรัสดัม ซึ่งรายล้อม
ไปด้วยอาคารโบราณ พระราชวัง และโบสถ์หลวง แถมรอบๆ
ยังเป็นแหล่งช็อปปิ้งหลากหลายรูปแบบ ในคืนเคานท์ดาวน์
มุมนี้จะมีทั้งซุ้มเบียร์ การแสดงดนตรี และที่ขาดไม่ได้คือ
พลุสวยๆ ที่ยิงขึ้นเหนือท้องฟ้าเมืองอัมสเตอร์ดัม ปีใหม่นี้
ขอให้อัมสเตอร์ดัมเป็นอีกหนึ่งทางเลือก แล้วปีใหม่ของคุณ
จะสนุกจนลืมไม่ลงแน่นอน
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05

Las Vegas, USA

06

Madrid, Spain

นอกจากนิวยอร์กแล้ว สหรัฐอเมริกายังมีอีกเมืองหนึ่งที่
น่าไปเคานท์ดาวน์อย่างยิ่ง นั่นคือนครแห่งแสงสีอย่างลาสเวกัส
เมืองที่หากคุณไม่นิยมแสงสีและความบันเทิงเริงใจขอให้เลี่ยงไป
เมืองอื่นจะเหมาะกว่า เพราะนับตั้งแต่ได้เหยียบย่างลาสเวกัส
นครแห่งนีจ้ ะต้อนรับคุณด้วยความบันเทิงทุกรูปแบบ เฉพาะวันปกติ
ก็สนุกสนานเบิกบานเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ยิ่งเป็นคืนที่ผู้คนนับล้าน
มาส่งเสียงนับถอยหลังเข้าสูป่ ใี หม่ดว้ ยกันแล้ว คิดดูสวิ า่ ลาสเวกัส
จะอึ ก ทึ ก ครึ ก โครมขนาดไหน ถนนสตริ ป ที่ ย าวเหยี ย ดเกื อ บ
7 กิโลเมตรคือสถานที่ที่ผู้คนไปอัดแน่นกันที่นั่น นี่จึงเป็นหนึ่งใน
สิบเมืองของโลกที่เป็นสุดยอดของสถานที่เคานท์ดาวน์
อี ก มุ ม หนึ่ ง ของยุ โ รปที่ น ่ า ไปฉลองปี ใ หม่ คื อ กรุ ง มาดริ ด
เชื่อเถอะว่าใครได้ลองไปเคานท์ดาวน์ที่นี่ จะท�ำให้ค�่ำคืนส่งท้ายปี
ของคุณอยูใ่ นความทรงจ�ำไปตลอดกาล เพราะทีน่ มี่ งี านเฉลิมฉลอง
ทีม่ เี อกลักษณ์นา่ จดจ�ำมากกว่าทีไ่ หนในโลก เริม่ ต้นลองไปทีจ่ ตั รุ สั
ปูเอร์ตา เดล โซล ที่เป็นเหมือนสะดือเมืองของมาดริดที่เนืองแน่น
ไปด้วยผูค้ น เมือ่ ถึงเวลาเทีย่ งคืน ผูค้ นจะกินองุน่ 12 ลูกทีเ่ ตรียมมา
ให้หมด นี่คือประเพณีที่ยึดถือกันมากว่า 100 ปี ซึ่งหากกินหมด
ทุกค�ำอธิษฐานของคุณจะเป็นจริง เคานท์ดาวน์จบแล้ว แต่ทกุ อย่าง
ดูเหมือนเพิ่งเริ่มต้นขึ้น เพราะมาดริดเป็นเมืองแห่งการปาร์ตี้
ผูค้ นจึงเฉลิมฉลองไปยันรุง่ เช้า หากคุณมองหาสถานทีเ่ คานท์ดาวน์
ที่สนุกสุดเหวี่ยงปาร์ตี้สุดมัน มาดริดน่าจะตอบโจทย์ได้มากที่สุด
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07

London, UK

ไม่ว่าจะเป็นเพราะอิทธิพลของฟุตบอล พิพิธภัณฑ์ แฟชั่น
ศิลปะ ดนตรี ไนท์ไลฟ์ ช็อปปิ้ง หรืออะไรก็แล้วแต่ มหานคร
ลอนดอนจัดว่าเป็นเมืองต้นๆ ของยุโรปที่ผู้คนทั่วโลกอยากมุ่งหน้า
ไปที่ นั่ น และเมื่ อ ไรที่ มี ก ารโหวตสถานที่ ที่ เ ป็ น ที่ สุ ด ของการ
เคานท์ดาวน์ ที่นี่ก็มักจะติดอยู่ในโผด้วยเสมอ ในลอนดอนเอง
มีหลายจุดที่ให้ผู้คนได้ไปเฉลิมฉลองในคืนข้ามปีกัน ไม่ว่าจะ
เป็นจัตุรัสทราฟัลการ์ ลอนดอนอาย และแถวริมแม่น�้ ำเทมส์
แต่ไม่ว่าคุณจะพาตัวเองไปอยู่มุมไหนของมหานครลอนดอน
ก็ จ ะสั ม ผั ส ความอลั ง การและน่ า ตื่ น ตาตื่ น ใจของดอกไม้ ไ ฟ
ครั้งหนึ่งในชีวิตที่ไปเคานท์ดาวน์ที่ลอนดอน จะท�ำให้คุณเผลอยิ้ม
ทุกครั้งที่นึกถึง

06

08

Paris, France

09

Hong Kong

10

Moscow, Russia

ไม่มที ไี่ หนในโลกทีจ่ ะพาคุณไปดืม่ ด�ำ่ กับค�ำ่ คืนเคานท์ดาวน์อนั แสน
โรแมนติกได้เท่ามหานครปารีสอีกแล้ว เรียกได้ว่าถ้าอยากฉลองปีใหม่
ในบรรยากาศทีป่ กคลุมด้วยความโรแมนซ์ นครหลวงของฝรัง่ เศสคือทีแ่ รก
ที่คุณควรนึกถึง นั่นเพราะปารีสคือเมืองที่มีความโรแมนติกเป็นเสาเข็ม
ของเมือง โดยเฉพาะเมื่อเป็นคืนแห่งการเฉลิมฉลองด้วยแล้ว ถนนชองป์เซลีเซ่ส์ยังคงหอมฟุ้งไปด้วยกลิ่นน�้ำหอม แสงไฟระยิบระยับ เสียงหัวเราะ
ของผู้คน และเสียงชนแก้วไวน์ นอกจากนี้ยังมีขบวนพาเหรดอีกด้วย
ทุกคนจะไปอยูแ่ ถวจัตรุ สั ทรอกาเดโรและหอไอเฟล จูงมือหวานใจของคุณ
ไปปารีสเถอะ แล้วจะรู้ว่าเคานท์ดาวน์แบบโรแมนซ์เป็นอย่างไร

08

09

10

ถ้าคุณอยากเคานท์ดาวน์กับครอบครัว เพื่อนร่วมแก๊งที่ไปฉลองกัน
หลายชีวิต ฮ่องกงอาจเป็นพิกัดที่ก�ำลังดี เพราะไม่ไกลจนเกินไป แต่เรื่อง
ความอลังการถือว่าไม่เบาเลยทีเดียว เพราะฮ่องกงถือได้ว่าเป็นสถานที่
ท็อปเทนของโลกในการเคานท์ดาวน์เลยก็ว่าได้ ทุกวันที่ 31 ธันวาคม
ของทุกปี ฮ่องกงจะเนรมิตอ่าววิคตอเรียให้เต็มไปด้วยแสงสีสดุ ตระการตา
ด้วยการแสดงดอกไม้ไฟสุดอลังการ โดยเฉพาะพลุรูปมังกรขนาดใหญ่
ที่ ท ะยานขึ้ น สู ่ ท ้ อ งฟ้ า เหนื อ อ่ า ววิ ค ตอเรี ย หรื อ ใครจะไปนั่ ง ปั ก หลั ก
แถวจิมซาจุ่ยก็เป็นมุมที่ไม่เคยขาดนักท่องเที่ยว สรุปว่าถ้าไม่อยากไป
เคานท์ดาวน์ไกล ลองให้ฮ่องกงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งก็เก๋ไม่เบา
ถ้าคุณอยากเคานท์ดาวน์ทา่ มกลางบรรยากาศของโบสถ์และอาคาร
สวยๆ มอสโกเป็นเมืองที่จะท�ำให้คุณไม่ผิดหวัง นี่คืออีกมุมหนึ่งของโลก
ที่ฉลองคืนข้ามปีกันอย่างสนุกไร้ขีดจ�ำกัด เพราะมอสโกก็เป็นเมืองปาร์ตี้
ไม่แพ้มาดริดและลาสเวกัส หากตั้งใจไปเคานท์ดาวน์ คงต้องมุ่งหน้าไปที่
เรดสแควร์ทอี่ ยูใ่ จกลางกรุงมอสโก แน่นอนว่าคุณอาจต้องรบรากับอากาศ
หนาว แต่ผู้คนจ�ำนวนมหาศาลและแสงไฟระยิบระยับจะท�ำให้คุณลืม
หนาวอย่างแน่นอน และถ้าอยากจะอยู่ในโลเกชั่นดีๆ คงต้องไปให้ถึงก่อน
สองทุ่ม และเมื่อระฆังแห่งเครมลินดังขึ้นในเวลาเที่ยงคืน ทุกคนจะดื่มด�่ำ
กับค�่ำคืนของปีใหม่อย่างสนุกสนาน คุณเองก็เป็นเจ้าของประสบการณ์
แห่งความหนาวเคล้าสนุกแบบนี้ได้เช่นกัน
ทั้งหมดนี้คือ 10 เมืองที่น่าไปฉลองคืนข้ามปี เลือกได้ตามรสนิยม
งบประมาณ และจ�ำนวนวันพักผ่อนในทริป เคานท์ดาวน์ใกล้ไกลไม่สำ� คัญ
ขอให้ดื่มด�่ำกับบรรยากาศแห่งความสุขอย่างเต็มอิ่มเป็นใช้ได้  
การไฟฟ้านครหลวง
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ใครเก่งกว่ากัน
อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ ต้องไปบรรยายหลายที่
จึงจ้างคนขับรถ ซึ่งคนขับรถทั่วไปมักจะ
นั่งพักผ่อนอยู่บนรถ แต่คนขับรถคนนี้
รักการหาความรูม้ าก ตอนอัลเบิรต์ ไอน์สไตน์
บรรยาย เขาก็มักจะนั่งฟังอยู่ข้างล่าง
ครึ่งปีผ่านไป วันหนึ่งคนขับรถ
บอกอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ ว่า
“เรื่องที่ท่านบรรยายน่ะ ผมเรียนรู้
จนเป็นหมดแล้ว”
อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ จึงตอบว่า “สิ่งที่ผมพูดน่ะ
มันเป็นวิชาความรู้เฉพาะด้าน นายเรียนรู้
หมดแล้วหรือ ไหนลองบรรยายให้ฟังซิ”
คนขับรถก็บรรยายให้อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ ฟัง
ตั้งแต่ต้นจนจบและพูดได้ดีมาก
อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ คิดในใจ “ทฤษฎีที่ฉันคิด
ตั้งนานกว่าจะค้นพบ นายนี่ขับรถแค่ครึ่งปี
ก็เรียนรู้ไปจนหมด”
อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ อึดอัด จึงพูดว่า
“งั้นวันหลังนายก็ใส่ชุดฉันขึ้นไปบรรยาย
ส่วนฉันจะใส่ชุดนายเป็นคนขับรถ
กล้าไหมล่ะ”
คนขับรถ “เอาสิครับ น่าลองดู”
แล้ววันหนึ่ง คนขับรถก็ใส่เสื้อของอัลเบิร์ต
ที่มา: โซเชียล เน็ตเวิร์ค
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ไอน์สไตน์ ขึ้นเวทีบรรยาย พูดตั้งแต่ต้นจนจบ และพูด
ได้ดีมาก คนฟังตบมือไม่ขาดสาย จนกระทั่งมีคนฟังถาม
คำ�ถามที่ลึกมากข้อหนึ่ง อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ คิดในใจ
“ฮ่าๆ เสร็จแน่งานนี้ ดูซิว่านายจะทำ�ยังไง”
โดยที่ไม่คาดคิดมาก่อน คนขับรถก็พูดขึ้นว่า
“เรื่องที่คุณถามนี่มันง่ายเกินไป พิสูจน์ดูก็ได้ว่ามัน
ง่ายมาก คำ�ถามนี้ ผมจะให้คนขับรถของผมเป็นคนตอบ”
!?

เหตุการณ ในอนาคตแปรปรวนเกินคาดเดา… การไฟฟานครหลวงจ�งเตร�ยมพรอมในทุกดาน ทั�งบุคลากร อุปกรณ
และระบบ พรอมประสานงานในทุกว�นาที เพ�่อมอบความสุขและอนาคตที่สดใสใหกับทุกคน
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