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สวัสดีครับคุณผู้อ่านทุกท่าน
MEA Life+ ฉบับนีไ้ ด้มกี ารปรับรูปโฉมใหม่เพือ่ ต้อนรับการ
เข้าสู่ AEC โดยการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ได้ปรับให้มีเนื้อหา
ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม เพื่อเป็นการขยายกลุ่มผู้อ่านให้มากขึ้น
และในฉบับนี้ก็ได้มาพร้อมกับบรรยากาศฤดูร้อนของเมืองไทย
เมือ่ นึกถึงฤดูรอ้ น หลายคนมักจะนึกถึงภาพแสงแดดและความร้อน
แต่ความจริงแล้วฤดูร้อนนั้น แท้จริงมาพร้อมกับบรรยากาศที่
สนุกและสดใส เช่น เดือนเมษายน เรามีวันสงกรานต์ ซึ่งเป็น
ประเพณีอันดีงามของไทย ที่หลายคนได้กลับบ้านเพื่อพบหน้า
ครอบครัว การได้รดน�้ำด�ำหัวผู้ใหญ่ การสรงน�้ำพระ รวมถึง
การเล่นสาดน�้ำที่แสนสนุก สิ่งเหล่านี้ก็น่าจะสื่อถึงตัวแทนของ
ฤดูร้อนที่มีความสุขได้บ้างนะครับ
ทว่าเมื่อถึงฤดูร้อนทีไร หลายท่านต่างบอกเป็นเสียงเดียว
กันว่า ค่าไฟเพิ่มขึ้นทุกที
แต่แท้จริงแล้วเราลืมสังเกตพฤติกรรมของเราเอง เพราะช่วง
หน้าร้อนเราอาจจะเผลอเปิดแอร์มากกว่าปกติ ซึ่งก็มีผลให้ค่าไฟ
เพิ่มขึ้นนั่นเอง และยังมีอีกหลากหลายพฤติกรรมของเราเองที่
ท�ำให้ค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัว ดังนั้นเรามาช่วยประหยัด
พลังงานกันเถอะครับ
MEA Life+ ฉบับนี้จึงเต็มเปี่ยมไปด้วยเรื่องราวดีๆ จาก
คอลัมน์ของ กฟน. อาทิ เรื่องโครงการสายไฟฟ้าใต้ดิน โครงการ
Energy Saving Building เป็นต้น และรวมไปถึงนวัตกรรมพลังงาน
สะอาดของเทคโนโลยีแห่งการขับเคลื่อนทั่วโลก หรือเหลียวมอง
เพื่อนบ้านของเรา กับพลังงานทางเลือกที่แต่ละประเทศในกลุ่ม
AEC ผลิตขึ้นเพื่อเป็นแหล่งพลังงานส�ำคัญของประเทศ ทั้งสาระ
การประหยัดพลังงานอย่างง่ายๆ และความบันเทิงต่างๆ รวมถึง
คอลัมน์แนะน�ำร้านอาหาร แนะน�ำหนังสือน่าอ่าน และภาพยนตร์
ดีๆ ก่อนจะปิดท้ายด้วยคอลัมน์ Exotic Journey ที่จะพาท่านไป
เพลิดเพลินกับความสวยงามของซานโตรินี่ ประเทศกรีซ
สุดท้ายนี้ผมขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆ กับฤดูร้อนที่
ก�ำลังจะมาถึง อย่างไรก็ตาม แม้ว่าอากาศจะร้อนเพียงใด ขอให้
ทุกท่านท�ำใจให้เป็นสุข เพียงเท่านี้ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่แห่งหนใด
ท่านก็จะมีความสุขตลอดเวลาครับ สวัสดีครับ

ชาญ ปัทมะวิภาค
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร
Chan Patamawipark
Director of Corporate Communication Department

Hello Readers
This issue of MEA Life+ has been edited
in preparation for bringing us into the AEC.
Featuring more English columns than
ever, our aim is to be able to reach
a wider audience. The theme for this
particular issue is the scorching Thai
climate. When you think about the summer,
some of the first things that come to mind
are of course; the sun and the heat.
However, in actuality, summer comes with
its own fun activities and events, perhaps
none more so than the Songkran water
festival in April. Songkran is a very special
Thai holiday where most Thais get time
off to go spend time with their families,
spray everybody with water guns, get
completely soaked themselves, and have
an amazing good time. In and of itself,
the water festival might bring about
enough fun and excitement to make up
for all the hot weather of the summer
combined.

MEA

However, every time summer rolls
around, everybody starts claiming in the same
voice that their electric bills got inflated.
In fact, this is not the case. The electric bill
is directly related to power usage, and that,
is affected by our own habits. Often times,
the higher than normal bill is simply the result
of the air conditioning machines working more
than usual, or accidentally leaving appliances
on. There are actually many different
techniques to conserve energy and lower
your electric bill at the same time!
This issue of MEA Life+ is full of interesting
stories from MEA. For starters, there are
articles on the underground cable system,
as well as the new Energy Saving Building
for sustainable engineering projects. We also
take a quick look at some of the new and
cutting edge alternative energy solutions
around the world, as well examining things
a bit closer to home as we look at how our
neighbors in the AEC are using these green
energies to their advantage. This issue isn’t
just technical stories, as it also features
columns on restaurant recommendations,
books, and movies. We’ll leave you with the
Exotic Journey, our final column, which will
take you on a trip of the glorious Santorini
in Greece.
I’d like to take this opportunity to wish all
our readers a very happy summer. Even
though it gets a bit hot here in Thailand, we
hope you find the time to cool off and truly
enjoy all that these months have to offer.
Thank you very much!
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W H AT’S N EWS

กฟน. จับมือ 10 ภาคีเครือข่ายด้านการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย
พัฒนาและบูรณาการระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติ
และระบบภูมิสารสนเทศ (GIS)
MEA joins a network of 10 partners in dealing with disaster
relief, as well as development and integration of data from GIS

นายสมชาย โรจน์รงุ่ วศินกุล ผูว้ า่ การการไฟฟ้านครหลวง ลงนามความร่วมมือในการพัฒนา
และบู ร ณาการระบบฐานข้ อ มู ล ภั ย พิ บั ติ
และระบบภูมสิ ารสนเทศ (GIS) เพือ่ ช่วยเหลือ
ผูป้ ระสบภัย ร่วมกับ 10 ภาคีเครือข่ายด้านการ
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย ซึ่งเป็นความร่วมมือ
กั น ระหว่ า งหน่ ว ยงานภาครั ฐ และเอกชน
ณ โรงแรมมณเฑียร กรุงเทพมหานคร

Mr. Somchai Roadrungwasinkul, Governor
of the Metropolitan Electricity Authority
(MEA) has signed on to corperate in the
development and integration of data from
Global Information Systems (GIS). This
move would see him partnering up with
10 other members who aim to improve
disaster relief, and improve teamwork
within the public and private sectors.
It was held at the Monthien hotel in
Bangkok.

กฟน. และ กสท.
จับมือพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ

MEA and CAT to develop a smart energy grid
นายสมชาย โรจน์รุ่งวศินกุล ผู้ว่าการ
การไฟฟ้านครหลวง และ พ.อ.สรรพชัย
หุ ว ะนั น ทน์ กรรมการและรั ก ษาการ
ต�ำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท
กสท. โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน) ร่วม
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและ
พัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart
Grid) ณ ส�ำนักงานใหญ่ การไฟฟ้านครหลวง
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Mr. Somchai Roadrungwasinkul,
Governor of MEA as well as Colonel
Sanpachai Huvanandana, Director
and acting president of CAT
Telecom Ltd. (Thailand) joined
forces to develop a Smart Grid at
MEA headquarters.

กฟน. โชว์นวัตกรรมไฟฟ้าล�้ำอนาคต

MEA showcases the future of electricity
วิ ศ วกรรมสถานแห่ ง ประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน จัดงานวิศวกรรม ’57
ภายใต้แนวคิด “วิศวกรรมส�ำหรับอนาคต”
ซึ่ง กฟน.น�ำนวัตกรรมไฟฟ้าล�้ำอนาคต
รถยนต์พลังงานไฟฟ้า และเทคโนโลยี
โคมไฟฟ้ า สาธารณะหลอด LED ที่ มี
ประสิทธิภาพในการให้แสงสว่าง มีอายุ
การใช้งานยาวนานและรักษาสิง่ แวดล้อม
มากกว่าโคมไฟฟ้าสาธารณะแบบเดิม
มาร่วมแสดงและได้รับรางวัลชนะเลิศ
ประเภทบูธสวยงาม ณ ศูนย์นิทรรศการ
และการประชุมไบเทค บางนา
The Engineering Institute of Thailand under H.M. The King’s Patronage
in partnership with both public and private agencies came together to
organize Engineering ’57. The theme of the event was “engineering for the
future”. MEA showcased a new electric car, as well as some new, very bright
LED technology. LEDs last far longer, and use far less energy than
conventional bulbs. MEA booth won the ‘Most Beautiful Booth’ award at the
BITEC Convention Center in Bangna.

กฟน. ร่วมกับ ทีโอที ลงนามสัญญา “โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานระบบแสงสว่าง”

MEA joins with TOT to sign on for the “development of
energy efficient lighting project”
การไฟฟ้ า นครหลวงร่ ว มพิ ธี ล งนามสั ญ ญาจ้ า งบ� ำ รุ ง รั ก ษาและเปลี่ ย น
หลอดไฟฟ้าแสงสว่าง กับบริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน) ตามโครงการ
พัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงานระบบแสงสว่าง ณ ห้องประชุม A ชั้น 3
อาคารกาญจนาภิเษก สถาบันวิชาการ ทีโอที
MEA signed on to develop energy
efficient lighting in partnership with TOT
Public Company Ltd. This would involve
the maintenance and replacement of
existing electric bulbs. The partnership
took place at Meeting
Room A, TOT
Institute on the 3rd Fl. of Kanchanapisek
Building.

5

กฟน. มอบรางวัล MEA ENERGY SAVING
BUILDING AWARDS 2014
MEA organizes MEA ENERGY SAVING
BUILDING AWARDS 2014
นายสมศั ก ดิ์ ศรี ท องวั ฒ น์ รองผู ้ ว ่ า การ
การไฟฟ้านครหลวง เป็นประธานในพิธปี ระกาศ
รางวัลและมอบตราสัญลักษณ์อาคารประหยัด
พลังงาน MEA ENERGY SAVING BUILDING
AWARDS 2014 ในโครงการส่ ง เสริ ม การ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร
ปีที่ 2 ประเภทอาคารโรงแรมและส�ำนักงาน
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด แรงจู ง ใจในการอนุ รั ก ษ์
พลั ง งาน และใช้ พ ลั ง งานในอาคารอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ณ โรงละครอักษรา คิง เพาเวอร์
โดยปีนี้โรงแรมริชมอนด์ได้รับตราสัญลักษณ์
“กฟน. อาคารประหยัดพลังงานดีเลิศ” ประเภท
อาคารโรงแรม พร้อมเงินรางวัล 2,000,000
บาท และเป็นสุดยอดอาคารประหยัดพลังงาน
ของ กฟน.ประจ�ำปี

กฟน. ห่วงใยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
Young MEA ECO Friendly

กฟน. จัดกิจกรรม “Young MEA ECO Friendly”
ณ สวนสามพรานริเวอร์ไซต์ จังหวัดนครปฐม
เพื่อร่วมเปิดประสบการณ์การอนุรักษ์พลังงาน
และสิ่งแวดล้อม เรียนรู้วิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม เรียนรู้การแบ่งปันความสุขจาก
ครอบครัวสู่ชุมชน และเรียนรู้การท�ำการเกษตร
แบบออร์แกนิก ณ ตลาดสุขใจ ผู้สนใจสามารถ
สมัครสมาชิกเว็บไซต์พร้อมร่วมกิจกรรมต่างๆ
ได้ที่ www.youngmea.com
MEA organized the “Young MEA ECO Friendly”
event at the Rose Garden Riverside in Nakon
Pathom province in order to share the
importance of conserving energy and protecting
the environment. Kids attending the event were
able to learn about how to live a sustainable
lifestyle, how to share the joys of family
within the community, and organic farming
techniques. For more information, or to sign up
for the next set of activities, be sure to check
out: www.youngmea.com.
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Mr. Somsak Srithongwat,
Deputy Governor of MEA,
presided over the award
ceremony and handed out
MEA ENERGY SAVING
BUILDING AWARDS of 2014.
These awards are a move by
MEA to promote energy
e f fi c i e n c y a n d g r e e n
engineering in buildings, hotels,
and offices for the last two
years. The ceremony took
place in the Aksra Theatre,
King Power. The Richmond
Hotel was awarded first place
in the “MEA excellent energy
efficiency” category for hotels,
and was recognized as
showcasing what a sustainable
building could be. First place
also came with a cash prize
of 2,000,000 baht.

กฟน. ติดตั้งโคมไฟ LED ให้สถานตากอากาศบางปู
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
MEA donates LED lamps for the seaside location of
Bang Pu in honor of His Majesty the King
นายสมชาย วิวัฒนวัฒนา รองผู้ว่าการ
การไฟฟ้านครหลวง เป็นประธานส่ง
มอบโคมไฟฟ้ า สาธารณะ LED เพื่ อ
เฉลิ ม พระเกี ย รติ พ ระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัว และมอบเป็นของขวัญ
ปีใหม่แก่ประชาชน จ�ำนวน 87 ดวงโคม
ให้ แ ก่ ก รมพลาธิ ก ารทหารบก โดยมี
พล.ต.พลรบ โชคระดา รองเจ้ า กรม
พลาธิ ก ารทหารบก เป็ น ผู ้ รั บ มอบ
นอกจากนี้ กฟน.ยังปรับปรุงระบบไฟฟ้า
และอุ ป กรณ์ ค วบคุ ม ให้ มี ม าตรฐาน
และความปลอดภั ย แก่ ป ระชาชนที่
เดินทางมาท่องเที่ยว ณ บริเวณสะพาน
สุขตา สถานตากอากาศบางปู จังหวัด
สมุทรปราการ

Mr. Somchai Wiwatwattana, Deputy Governor
of MEA presided over the donation of LED
lamps in honor of His Majesty the King, as
well as a New Year’s gift to the people of
Bang Pu. In total, 87 LED lamps were given
on behalf of MEA to the Department of the
Army Quartermaster with Maj.Gen. Polrob
Chockrada, Deputy Director-General of
Quartermaster Department of Royal Thai
Army, accepting the gift on their behalf.
On top of that, MEA also improved all the
lamps at Bang Pu Vacational Resort to
make sure that they met all the necessary
standards for public safety.

วันเด็กแห่งชาติ ประจ�ำปี 2558 “ความรู้ คู่คุณธรรม น�ำสู่อนาคต”
National Children’s Day 2015:
“Knowledge and Morality Lead to the Future”
การไฟฟ้านครหลวงจัดกิจกรรม
เนื่ อ งในโอกาสวั น เด็ ก แห่ ง ชาติ
ประจ�ำปี 2558 ณ สนามเสือป่า
กรุ ง เทพฯ เพื่ อ มอบความรู ้ แ ละ
ปลูกฝังให้เยาวชนได้ตระหนักถึง
การอนุรกั ษ์พลังงาน เพือ่ จะได้เป็น
เยาวชนที่มีคุณภาพของประเทศ
ชาติในอนาคตต่อไป สอดคล้อง
กับค�ำขวัญวันเด็กในปีนี้ “ความรู้
คู่คุณธรรม น�ำสู่อนาคต”
MEA organized a number of events to mark the occasion of National Children’s Day
2015 at Sanam Seu Pa in Bangkok. These events taught the children of how
important it can be to conserve energy so that they might grow up to make Thailand
an even better society. The slogan for the event was: “Knowledge and Morality Lead
to the Future.”
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W H AT’S N EWS

“รู้ใช้ไฟฟ้า...วันข้างหน้าไม่ว้าวุ่น”
นิทรรศการให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานแก่สถานศึกษา
“Understand energy now…for better future”
An exhibition for students in the conservation of energy

นายสมชาย วิวฒ
ั นวัฒนา รองผูว้ า่ การการไฟฟ้านครหลวง เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการ “รู้ใช้
ไฟฟ้า...วันข้างหน้าไม่ว้าวุ่น” เพื่อให้บุคลากร
และเยาวชนจากสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
Energy Mind Award ตลอดจนผู้สนใจได้เพิ่มพูน
ความรูด้ า้ นการอนุรกั ษ์พลังงานและสิง่ แวดล้อม
ผ่านนิทรรศการจ�ำลองเสมือนจริง ณ การไฟฟ้านครหลวงเขตคลองเตย
Mr. Somchai Wiwatwattana, Deputy Governor of
MEA presided over the exhibition entitled:
“Understand energy now…for better future”
in order to teach students about how to conserve
energy, and protect the environment. The
exhibition also featured the Energy Mind Award
project, as well as displayed a number of
exhibits and virtual replicas. The event took place
at MEA Klong Toey Office.

กฟน. มอบหนังสืออักษรเบรลล์พร้อมฉายภาพยนตร์
“สมเด็จพระนเรศวรฯ” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เพื่อผู้พิการทางสายตา

MEA donates Braille books and organizes a special screening of
“King Naresuan” for the blind in honor of His Majesty the King
นายสมชาย วิวัฒนวัฒนา รองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง เป็นประธานเปิดงานมอบหนังสืออักษร
เบรลล์และหนังสือเสียงระบบเดซี่ พร้อมกับฉาย
ภาพยนตร์เรื่อง ต�ำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ภาค 5 ยุทธหัตถี ให้กบั ผูพ้ กิ ารทางสายตาทัว่ ประเทศ
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมพิ ลอดุลยเดช โดยมีพนักงานจิตอาสา กฟน. ร่วม
ดูแลผู้พิการทางสายตาตลอดการรับชมภาพยนตร์
ณ โรงภาพยนตร์ ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน
Mr. Somchai Wiwatwattana, Deputy Governor of MEA
presided over the donation of a number of books written
in Braille as well as audio books in the Daisy format.
There was also a special screening of the film “King
Naresuan”. The event was organized for all the blind
people of Thailand in honor of His Majesty the King.
MEA volunteers were on hand to provide assistance to
the attendees of the event every step of the way.
The screening was held at the Siam Paragon shopping
center.
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กฟน.ออกหน่วยบริการ
ชุมชน เติมความสุขให้ชุมชน
5 ธันวามหาราช

MEA organizes a community
service event on the 5th
of December

การไฟฟ้านครหลวงจัดกิจกรรม “จากวันแม่
สู่วันพ่อ การไฟฟ้านครหลวง เติมความสุข
ให้ชุมชน” เทิดพระเกียรติและถวายเป็น
พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
5 ธันวามหาราช พร้อมกันทัง้ 18 เขตพืน้ ที่
การให้บริการของ กฟน. ครอบคลุมพื้นที่
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ
MEA organized the event: “From Mother’s
Day to Father’s Day, MEA brings happiness
to the community”. The event was
dedicated in honor of His Majesty ththe
King’s birthday on December the 5 . It
was hosted by all 18 MEA locations in
Bangkok, Nonthaburi, and Samut Prakan.

ปปช. มอบรางวัลองค์กรโปร่งใสให้แก่ กฟน.

The NACC Awards the Integrity Award to MEA
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “ความโปร่งใส
ในการบริหารจัดการองค์กรของประเทศไทย”
ในงานพิธีมอบรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 4
ประจ�ำปี 2556 (NACC Integrity Awards
2013) ถือเป็นรางวัลเกียรติยศแห่งคุณธรรม
จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต ในครั้งนี้
การไฟฟ้านครหลวงได้รบั รางวัลองค์กรโปร่งใส
โดยมีนายสมชาย โรจน์รุ่งวศินกุล ผู้ว่าการ
การไฟฟ้านครหลวง เป็นผู้รับมอบรางวัลจาก
นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ประธานกรรมการ
ป.ป.ช. ณ ส�ำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดนนทบุรี
Prime Minister General Prayut Chanocha gave a keynote address on the
topic of “transparency in the management of Thai organizations” in the 4th
annual NACC Integrity Awards Ceremony of 2013. The award is given to those
who exhibit honor, merit, ethics and honesty in their organization. Mr. Panthep
Klanarongran, the chairman of the NACC awarded MEA with the Integrity
award which was received on behalf of MEA by Mr. Somchai Roadrungwasinkul,
Governor of MEA at the NACC offices in Nonthaburi.

กฟน. รับมอบรถยนต์พลังงานไฟฟ้า
นิสสัน ลีฟ ผลักดันการใช้งานรถยนต์
พลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย
MEA was given a Nissan Leaf
to promote the electric car industry
in Thailand
นายสมชาย โรจน์รุ่งวศินกุล ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง เป็นประธานรับมอบรถยนต์พลังงาน
ไฟฟ้านิสสัน ลีฟ (NISSAN LEAF) จ�ำนวน 5 คัน
จากนายฮิโรยูกิ โยชิโมโต กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริ ษั ท นิ ส สั น มอเตอร์ (ประเทศไทย) จ� ำ กั ด
ณ การไฟฟ้านครหลวง ส�ำนักงานใหญ่ เพื่อใช้ใน
กิจการการไฟฟ้านครหลวง ตลอดจนเป็นการผลักดัน
การใช้งานรถยนต์พลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย
ซึง่ เป็นพลังงานทีป่ ระหยัดและสะอาด โดยปัจจุบนั
กฟน. มีรถยนต์พลังงานไฟฟ้าใช้งานรวมทั้งสิ้น
16 คั น และเปิ ด ให้ บ ริ ก ารสถานี ช าร์ จ รถยนต์
พลังงานไฟฟ้า จ�ำนวนทั้งสิ้น 10 สถานี ในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ

Mr. Somchai Roadrungwasinkul, Governor of MEA was on hand to accept the Nissan
Leaf electric car on behalf of MEA from Mr. Hiroyuki Yoshimoto, President of Nissan
Motors (Thailand) Ltd. at MEA headquarters. The purpose of the generous gift was to
promote the electric car industry in Thailand for its cleanliness and efficiency. Currently,
MEA has 16 electric vehicles and offers electric car recharging stations in 10 different
locations in Bangkok, Nonthaburi, and Samut Prakan.
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ME A UP DATE

หมดปัญหา “ลืมบิลค่าไฟ”
จ่ายได้ทุกที่ทุกเวลา

MEA
Smart Life

app เดียวจบ! ครบทุกเรื่องไฟฟ้า
เรื่อง อภิวัฒน์

ไม่ ว ่ า เทคโนโลยี จ ะก้ า วล�้ ำ ไปเร็ ว แค่ ไ หน
กฟน.ก็ พ ร้ อ มจะพั ฒ นาการท� ำ งานให้
สอดคล้องกับเทคโนโลยีเพือ่ เอือ้ ประโยชน์
ให้กับผู้ใช้บริการเสมอ เช่นเดียวกับการ
พัฒนา Application ที่เริ่มต้นมาตั้งแต่ปี
2556 ซึ่งใช้ชื่อว่า “MEA Guide” จนถึง
วันนี้ กฟน. ได้พัฒนา App ใหม่ล่าสุด
โดยใช้ชื่อเป็น “MEA Smart Life” ช่วย
ตอบโจทย์ความสะดวกสบายในเรื่องงาน
บริการทุกเรื่องไฟฟ้า โดยเฉพาะการช�ำระ
ค่าไฟฟ้าผ่านบัตรเครดิต ซึ่งสะดวกสบาย
แม้อยูท่ บี่ า้ นคุณก็สามารถจ่ายค่าไฟฟ้าได้
และการแจ้งไฟฟ้าขัดข้อง เป็นต้น

No matter how fast technology
advances, MEA is ready to advance
our services at a speed on par with
the advancement of technology in
order to better serve our customers,
such as recent improvements to the
mobile application first used in 2013
with the name “MEA Guide,” and then
later unveiling a newer more dynamic
more functional application, and renamed
to “MEA Smart Life.” It’s like your right
hand, always beside you, helping you
with answers to all your electrical
concerns, especially in making payments
by credit card with the ability to pay
using online banking to be added
soon, so that you may conveniently
pay from home.

Let’s Start!
เริ่มต้นใช้งานง่ายนิดเดียว

เนื่องจากปัญหาช�ำระค่าไฟฟ้าเกินก�ำหนด
ด้วยสาเหตุหลักๆ คือ ลืมจ่าย ลืมบิล หรือไม่ก็
ท�ำบิลค่าไฟหาย ดังนั้น MEA Smart Life จึง
ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อจัดการปัญหาดังกล่าว
ต่อไปนี้ผู้ใช้งานเพียงคลิกไปที่ “ค่าไฟฟ้า” ก็
สามารถตรวจสอบค่าไฟฟ้า วันครบก�ำหนด
และช�ำระผ่านบัตรเครดิต Master Card ใน
ปัจจุบนั และจะเพิม่ ผ่านธนาคารในอนาคตได้
ทุกที่ทุกเวลา หรือสามารถสร้าง QR Code
และ Bar Code น�ำไปช�ำระค่าไฟฟ้าได้ที่
กฟน. หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส เช่น 7-11 โลตัส
หรือบิ๊กซี ได้เลย
You’ll never have to worry about
misplacing the bill again

You can pay anytime, and anywhere.
MEA understands very well that our customers
may have problems making payments due to
a number of causes, such as forgetting to
pay, forgetting to bring the bill on the day of
payment, or even losing the bill altogether,
therefore MEA Smart Life application was
created to solve all your problems. From
now on, you will be able to simply click on
“electric bill” and you can check up on your
usage, dates payments are due, and pay with
your MasterCard for now, with online bank
transfers to be added soon, to be paid any
time, any place, or produce a QR Code or
Bar Code allowing you to pay without
need to bring your electric bill, at any MEA
Distric Office or any Counter Service location,
including 7-11, Lotus, and Big-C.

เมื่อติดตั้งแอปพลิเคชั่นเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ไปที่ไอคอน “เพิ่มบ้านเลขที่” เริ่มต้นลงทะเบียนเพียง
ใส่หมายเลขบัตรประชาชนและหมายเลขโทรศัพท์ จากนั้นใส่หมายเลขบัญชีแสดงสัญญาและ
รหัสเครื่องวัดฯ เพียงเท่านี้เป็นอันเสร็จสิ้น ชื่อของคุณก็อยู่ในระบบเรียบร้อย พร้อมรับบริการ
ผ่าน app ได้ทันที ที่ส�ำคัญสามารถลงทะเบียนข้อมูลได้หลายบ้านไม่จ�ำกัด ในกรณีที่ต้องการ
จะช่วยตรวจสอบหรือแจ้งไฟฟ้าขัดข้องให้กับคนที่คุณรัก
Let’s start! Getting started is very easy

Once you download the application go to the icon “add an address” and you can begin
easily enough with just your ID and telephone numbers, then enter your contracted account
number and the number on your electrical meter, that is all. Your name will be registered into
our system and you will be able to access our services using the application effective
immediately. Most importantly you are not limited to only one account, you can always add
and register as many accounts as you wish by simply repeat the registration process, in case
you want to report th outage for your love ones.
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ตรวจสอบประวัติการใช้ไฟฟ้าย้อนหลัง 6 เดือน

ไอคอน “ประวัติการใช้ไฟ” เป็นฟังก์ชั่นใหม่ที่จะช่วยตรวจสอบค่า
ไฟฟ้าย้อนหลัง 6 เดือน ข้อดีคือ คุณจะได้ทราบประวัติการใช้ไฟฟ้า
ของคุณ และหากมียอดการใช้ไฟฟ้าที่ผิดปกติ จะได้ตรวจสอบว่า
เครื่องใช้ไฟฟ้าชิ้นใดในบ้านที่ท�ำให้ค่าไฟฟ้าของคุณพุ่งสูงขึ้น
Check your usage history for the past 6 months

The “usage history” icon is a new function which allows you to
research your usage history over a period of 6 months. You can keep
track of your usage, so in any case of unusual charges you are aware
of and you can immediately check your home appliances to
determine which one is causing the unusual electrical costs.

แจ้งไฟฟ้าขัดข้องเพียง 2 คลิก

เป็นอีกหนึง่ ฟังก์ชนั่ ใหม่ทจี่ ะช่วยให้ทกุ
เรื่องไฟฟ้าของคุณง่ายเพียงปลายนิ้ว
เมื่อคุณประสบปัญหาไฟฟ้าขัดข้อง
แค่เข้าไปทีไ่ อคอน “แจ้งไฟฟ้าขัดข้อง”
ด้านมุมขวาล่าง จากนั้นเลือก “ยืนยัน
แจ้งเหตุไฟฟ้าดับ” ซึ่งอยู่มุมขวาล่าง
เช่นกัน เพียง 2 คลิกเท่านี้ ข้อมูลของ
ท่านจะถูกส่งไปยังระบบ FFM (Field
Force Management) ซึ่งเป็นระบบ
ปฏิ บั ติ ก ารในการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
การแก้ไขไฟฟ้าขัดข้องของ กฟน. เพียง
ไม่กี่นาทีพนักงานของ กฟน. จะโทร
กลับมาหาท่านเพื่อยืนยันปัญหาเรื่อง
ไฟฟ้าขัดข้องอีกครั้ง ก่อนด�ำเนินการ
แก้ไขต่อไป

คุณก็มีจิตอาสาได้
เมื่อพบเห็นเหตุไฟฟ้าขัดข้อง

It only takes 2 clicks
to report a power outage

This is another function to keep
all your electricity solutions at the
tips of your fingers. Any time you
experience an interruption in
service or loss of electricity, just
simply click on the icon for “Report
outage” at the bottom-right
corner and then choose “confirm
report outage”, at the bottom-right.
That’s all you need to do, and
your information will be relayed
using the FFM system (Field
Force Management), a system
implemented to improve the
efficiency and ability of MEA in
addressing power outages. In
just a few minutes, you will
receive a call from an MEA officer to confirm the outage prior
to sending out an officer of the
Field Force.

คุณรู้หรือไม่ว่า..

ในอนาคต กฟน.ได้เตรียมเพิม่ ความสามารถอืน่ ๆ
เช่น การแจ้งเตือนผู้ใช้บริการหากบ้านของท่าน
อยู่ในพื้นที่ที่จะมีการดับไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้า ซึ่งน่าจะช่วยให้คุณวางแผนชีวิตได้ง่ายขึ้น
นั่นเอง
Did you know?

Besides the many helpful functions introduced
through MEA Smart Life to improve the quality
of service, there are even more future plans,
such as alerts when you are in an area with
pre-scheduled electrical maintenance, so that
you can plan your life schedule accordingly.

ดาวน์โหลด
MEA Smart Life ได้แล้ว ฟรี!

ต่อไปนีห้ ากคุณพบเห็นเหตุไฟฟ้า
ขัดข้องเกิดขึน้ ทีใ่ ด เพียงคลิกเข้าไป
ยังฟังก์ชั่นแจ้งไฟฟ้าขัดข้อง และ
กดเลือก “แจ้งเหตุอื่นๆ / ร้องเรียน”
และเลือกเข้าไปที่ “พบไฟฟ้าดับ”
คุณสามารถกดเข้าไปเพือ่ ถ่ายภาพ
สถานที่เกิดเหตุและส่งเรื่องแจ้ง
มายัง กฟน. ได้ทันที โดยไม่ต้อง
ระบุสถานที่เกิดเหตุ
You can also be a good samaritan
whenever you witness a power outage
Anytime you witness an outage just click on the function for
“report outage” and choose “other report” and then choose
“see outage.” You’ll see an icon for the camera function,
and you will be able to take a picture and send it to MEA,
without the need to fill out an address for the location.

ค้นหาสถานที่ช�ำระ
ค่าไฟฟ้าที่ใกล้ที่สุด

เพียงท่านคลิกเข้าไปที่ “สถานที่
ช�ำระ” ระบบจะท�ำการค้นหา
สถานทีช่ ำ� ระค่าไฟฟ้าทีใ่ กล้ทสี่ ดุ
Finding the closest place
to pay the electrical bills.
Just click on “payment locations”
and our system will find the
nearest locations and list them
in order of their proximity to you.
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POWER FOCUS
ยานยนต์ไฮโดรเจน
ปล่อยของเสียเป็นน�้ำบริสุทธิ์

Green Energy

ยนตรกรรมสีเขียว เทคโนโลยีแห่งอนาคต
เรื่อง วีรพร

นาที นี้ รถยนต์ เ ปี ่ ย มพลั ง ที่ ขั บ เคลื่ อ น
ด้วยน�ำ้ มันคงต้องหลบไปชัว่ คราว เพราะมี
รถยนต์หลายรุ่น หลายแบรนด์ ต่างผงาด
ขึ้นมาครองความเป็นเจ้าท้องถนน ด้วย
บทบาทโดดเด่น ขับเคลื่อนด้วยพลังงาน
ทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

รถยนต์พลังงานไฟฟ้า
การไฟฟ้านครหลวง

Investing in the future begins with social
responsibility. MEA knows this well, and in its
capacity as the provider of electricity
to the public, MEA has introduced the electric
car project. This project involves the
installation of the most electric car recharging
stations in Thailand, as well as an up to date
data base on electric car usage. The electric
vehicle is a car that is powered primarily from
an electric battery. Using power from an
exterior source, the vehicle is able to recharge
two different ways: at home, using a regular
outlet that supplies 230 volts, which will take
approximately 6-8 hours; and at a recharging
station which uses a 3 face system that takes
less than 30 minutes. Currently, MEA is
promoting the use of the electric car by
installing a recharging station at their
headquarters, as well as introducing 9 other
stations in other areas. Other than being
rather trendy, the electric car is a great
product that makes a huge leap in making
transportation more environmentally friendly,
which is something MEA cares very much
about.

การลงทุ น เพื่ อ อนาคตนั บ เป็ น ความ
รั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมในอี ก รู ป แบบหนึ่ ง ของ
กฟน. ในฐานะผูใ้ ห้บริการและจ�ำหน่ายกระแส
ไฟฟ้าแก่ประชาชน ด้วยความมุง่ มัน่ ตัง้ ใจของ
กฟน.ในการสานต่อโครงการรถยนต์ไฟฟ้า
ที่มีสถานีชาร์จไฟฟ้ามากที่สุดในประเทศไทย
รวมถึ ง ฐานข้ อ มู ล ด้ า นการใช้ ง านรถยนต์
ไฟฟ้าและการชาร์จไฟทุกประเภท รถยนต์
ไฟฟ้า (Electric Vehicle : EV) เป็นรถยนต์
ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าที่ใช้พลังงาน
แบตเตอรี่เป็นหลัก โดยใช้การชาร์จไฟจาก
ระบบไฟฟ้ า ภายนอกผ่ า นเครื่ อ งชาร์ จ ไฟ
สามารถชาร์จไฟได้ 2 แบบคือ แบบปกติ ชาร์จ
ในที่พักอาศัยด้วยแรงดัน 230 โวลต์ ใช้เวลา
6-8 ชั่วโมง และแบบเร็วคือชาร์จผ่านตู้ชาร์จ
ไฟฟ้า ใช้ระบบไฟฟ้า 3 เฟส ใช้เวลาไม่เกิน 30
นาที ซึง่ ปัจจุบนั กฟน.ได้สง่ เสริมและสนับสนุน
การใช้ ร ถยนต์ ไ ฟฟ้ า ด้ ว ยการสร้ า งสถานี
ชาร์จไฟฟ้าส�ำหรับรถยนต์ไฟฟ้าแห่งแรกไว้
ที่ส�ำนักงานใหญ่ กฟน. และอีก 9 สถานีที่
การไฟฟ้าเขตต่างๆ ซึ่งนอกจากจะตอบโจทย์
ไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ ยังถือว่าเป็นจุดเริ่ม
ต้นทีด่ เี พือ่ ตอบสนองนโยบายด้านการอนุรกั ษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ขององค์กร

Source: www.mea.or.th

แหล่งอ้างอิง: www.mea.or.th

In these times, the oil powered car is
taking a back seat as many new car
models are rising up to dominate the road.
These cars run on alternative energy
and are far superior in environmental
sustainability to their gas counterparts.

THE ELECTRIC CAR OF MEA
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พลังงานไฮโดรเจน มีแหล่งต้นก�ำเนิดที่
หลากหลาย อาทิ พลังงานลม พลังงานแสง
อาทิตย์ เมื่อได้รับแรงอัด มวลความหนาแน่น
ของพลังงานไฮโดรเจนจะสูงกว่าแบตเตอรี่
ที่ ใ ช้ ใ นรถขั บ เคลื่ อ นพลั ง งานไฟฟ้ า เสี ย อี ก
โตโยต้าได้เปิดตัวรถรุ่นใหม่ “มิไร” ในภาษา
ญี่ปุ่นแปลว่า อนาคต รถยนต์พลังงานเซลล์
เชื้อเพลิงไฮโดรเจน (Hydrogen Fuel Cell
Vehicle-FCV) เป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม
ประหยัดพลังงานกว่าระบบเครื่องยนต์เผาไหม้
และไม่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แต่
ปล่อยไอเสียเป็นน�้ำ เนื่องจากมันขับเคลื่อน
ด้วยปฏิกิริยาทางเคมีระหว่างไฮโดรเจนกับ
ออกซิเจน และสิ่งที่ขับออกมาก็เป็นเพียงสสาร
ที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมอย่างน�้ำ โดยผู้ขับขี่จะได้
สั ม ผั ส การขั บ ขี่ ที่ ส ะดวกสบาย และขั บ ได้
ในระยะทางที่ไกล รวมถึงใช้เวลาในการเติม
พลังงานเชื้อเพลิงไฮโดรเจนแค่ 3 นาที เรา
เพียงแต่หวังว่าหากเทคโนโลยีมีการพัฒนา
ที่ล�้ำหน้า ระบบการบริการเช่นปั๊มเฉพาะทาง
ก็ควรมีเตรียมไว้ให้พร้อมเช่นกัน
แหล่งอ้างอิง: www.autoblog.com

WATER-EMITTING
HYDROGEN CARS

Hydrogen power is very interesting
indeed. Power collected from wind, and solar
energy, when compressed and combined
with the power of hydrogen can yield results
far more impressive than simple electric
batteries. Toyota, has introduced the Mirai, a
hydrogen fuel cell vehicle (FCV), which in
Japanese means: future. This system is a
friend to the environment as it releases no
harmful emissions like carbon dioxide that
damages the ozone layer. In fact, the only
thing it emits is water. The system works
through a chemical reaction between
hydrogen and oxygen, and offers a very
comfortable driving experience. It is able to
go long distances, while having the distinct
advantage over electric cars in the fact that
it takes only 3 minutes to refuel on hydrogen.
The only downside is that there aren’t currently
many stations that offer hydrogen refueling.
Source: www.autoblog.com

ลิมูซีนพลังงานน�้ำเกลือ แรงเขย่าโลก

The company NanoFlowcell is a German
car manufacturer who shook the industry with
their new technology of the future. They have
introduced a car that runs on saline solution,
the Quant e-Sportlimousine. At this point you
are probably still wondering how on earth salt
water can power a car. The car uses a flow-cell
or flow batteries which make use of chemical
electricity, that is, electrolytes. Impressively,
this system produces 920 horsepower (the
same as a hybrid Ferrari), and can go from
0-62 miles an hour in just 2.8 seconds. It has
a top speed of 217.5 miles an hour. The
implications of this technology extend beyond
the realm of the car industry. These flow cells
are now being considered in maritime, railway
and aviation technology too. Best of all, this
system is very environmentally friendly which
could be a fantastic step for transportation in
general.

บริ ษั ท NanoFlowcell ผู ้ ผ ลิ ต รถยนต์
สัญชาติเยอรมัน สร้างปรากฏการณ์สะเทือน
วงการรถยนต์และพลังงานอีกครั้ง ด้วยการ
น�ำเทคโนโลยีแห่งอนาคต สร้างสรรค์รถยนต์ที่
มาพร้อมกับระบบผลิตพลังงานจากน�้ำเกลือ
“Quant e-Sportlimousine” หากสงสัยว่า
น�้ำเกลือจะสร้างพลังงานได้อย่างไร รถลิมูซีน
คันนี้ถูกออกแบบมาให้ขับเคลื่อนด้วยระบบ
ไฟฟ้าแบบ flow-cell หรือ “flow batteries”
จะใช้เซลล์ไฟฟ้าเคมี ซึ่งอาศัยความสามารถ
ของอิ เ ล็ ก โทรไลต์ หรื อ สารที่ มี ส ถานะเป็ น
ของเหลวมาเป็นตัวน�ำไฟฟ้าหรือน�ำน�้ำเกลือ
มาใช้ โดยรถพลังงานน�้ำเกลือนี้มาพร้อมขุม
ก�ำลัง 920 แรงม้า (เทียบเท่าเฟอร์รารี่ขุมพลัง
ไฮบริดได้ 1 คันเลยทีเดียว) อัตราเร่ง 0-62
ไมล์ต่อชั่วโมงใน 2.8 วินาที และมีความเร็ว
สูงสุดอยู่ที่ 217.5 ไมล์ต่อชั่วโมง ศักยภาพ
ของเทคโนโลยีนี้มีประโยชน์เป็นอย่างมาก
ส�ำหรับอุตสาหกรรมอื่นๆ ในแง่ของการใช้
พลังงานในประเทศ เช่น อุตสาหกรรมการ
เดินเรือ รถไฟ และเทคโนโลยีการบิน ที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Sourch: www.nanoflowcell.com

แหล่งอ้างอิง: www.nanoflowcell.com

THE SALT POWERED LIMOUSINE

รถพลังงานแสงอาทิตย์
ร้อนแรงและรวดเร็ว

แว่วมาว่าปลายปี 2015 นี้ จะมีโอกาสได้
ยลโฉม Stella รถยนต์พลังงานแสงอาทิตย์
แบบ 4 ที่นั่ง ซึ่งเหมาะส�ำหรับใช้งานประจ�ำวัน
อย่างเต็มรูปแบบ พลังงานแสงอาทิตย์นับเป็น
พลังงานสะอาดที่มีศักยภาพสูง ปราศจาก
มลพิษ ใช้เป็นพลังงานหมุนเวียนได้ แม้ว่า
ในปัจจุบันรถยนต์พลังงานแสงอาทิตย์จะยัง
ไม่สามารถน�ำมาใช้งานในชีวิตประจ�ำวันได้
เพราะโดยส่วนมากจะมาในรูปแบบเพื่อการ
แข่งขัน แต่ล่าสุด โซลาร์ ทีม ไอนด์โฮเฟ่น
(Solar Team Eindhoven) จากมหาวิทยาลัย
ไอนด์โฮเฟ่น ก็พร้อมแล้วที่จะท�ำการทดสอบ
รถยนต์พลังงานแสงอาทิตย์นามว่า สเตลล่า
(Stella) ถูกออกแบบรูปทรงให้ลู่ลม ด้านบน
ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ สามารถท�ำความเร็ว
ได้ 120 กม./ชม. และหากประจุ ไ ฟเต็ ม ก็
สามารถวิ่ ง ได้ เ กิ น 506 กิ โ ลเมตร ถื อ เป็ น
รถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่วิ่งได้ไกลที่สุดในโลก
โดยการชาร์จเพียงครั้งเดียว จากกินเนสส์บุ๊ก
รอยลโฉมเจ้ารถพลังงานแสงอาทิตย์ได้ใน
งานแข่งขัน World Solar Challenge ช่วง
ปลายปี 2015 นี้
แหล่งอ้างอิง http://www.stellagoesusa.com/

SOLAR CARS CAN BE BOTH
HOT AND FAST

At the end of 2015, we will have the
opportunity to witness the introduction of
Stella, a solar powered vehicle with 4 seats,
suitable for daily use. Solar energy is very
clean, and is completely renewable. The
reason solar cars were not readily available
for everyday use until now is that they
were generally only designed for racing
competitions. However, recently Solar Team
Eindhoven from the University of Eindhoven
is ready to put their design, Stella, through
her paces. With just the solar cells on the roof,
Stella is able to reach speeds of 120 km/h.
On a full battery, the car can travel over 506
kilometers, making it the most efficient solar
vehicle in the world on one battery according
to the Guinness World Book of Records. Don’t
forget to check out the World Solar Challenge
this year to see Stella in action.

Source: http://www.stellagoesusa.com/
13

E X E CUTIVE IN TERV IEW

สมศักดิ์ ศรีทองวัฒน์
รองผู้ว่าการธุรกิจและบริการ

มุ่งสู่การขับเคลื่อนธุรกิจอย่างคล่องตัว
Mr. Somsak Srithongwat,
และเต็มศักยภาพยิ่งขึ้นในอนาคต
เรื่อง รุจิรา ภาพ กิตติ

เมื่ออัตราการจ�ำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)
เริ่มมีแนวโน้มลดลง กฟน.จึงต้องมองหาโอกาสในการขยายสู่
ธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนือ่ ง “สายงานธุรกิจและบริการ” จึงเปรียบเสมือน
มือขวาของ กฟน. ที่ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้องค์กรเพื่อสามารถ
เดินหน้าพัฒนาต่อไปได้ พร้อมทัง้ น�ำเสนอการบริการทีห่ ลากหลาย
ให้แก่ผใู้ ช้ไฟฟ้ามากขึน้ ด้วย ซึง่ หัวเรือใหญ่ของสายงานดังกล่าว
จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากคุณสมศักดิ์ ศรีทองวัฒน์ รองผูว้ า่ การ
ธุรกิจและบริการของ กฟน.นั่นเอง
กว่า 36 ปีแห่งการเติบโตภายใต้ร่มไม้ใหญ่
ของการไฟฟ้านครหลวง
เป็นระยะเวลากว่า 36 ปีแล้วที่คุณสมศักดิ์ ศรีทองวัฒน์
ใช้ชีวิตท�ำงานอยู่ในบ้านหลังใหญ่อันอบอุ่นของ กฟน.หลังนี้
โดยหลังเรียนจบปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ คุณสมศักดิ์ก็ได้เข้าสู่รั้วการไฟฟ้านครหลวง
ในวันที่ 15 มีนาคม 2522 โดยเติบโตจากต�ำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า
ก่อนก้าวสู่ต�ำแหน่งรองผู้ว่าการธุรกิจและบริการ จนถึงปัจจุบัน
“การพัฒนาและความเปลี่ยนแปลงของ กฟน. จากอดีตถึง
ปัจจุบันมีในหลายด้าน เช่น เมื่อก่อนการท�ำงานทุกอย่างเป็น
ระบบแมนนวลและมีพนักงานทัง้ หมดเกือบ 12,000 คน แต่ปจั จุบนั
เรามีระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยขึ้น จึงสามารถ
ทดแทนแรงงานคนได้ ท�ำให้ปัจจุบันมีพนักงาน 8,000 กว่าคน
และเกิดการว่าจ้างลูกจ้างมากขึน้ เพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพในการ
บริหารงานมากยิ่งขึ้น รวมถึงการเพิ่มช่องทางการบริการของ
กฟน. ให้มากขึ้นด้วย” นายสมศักดิ์กล่าว
ปัจจุบันหน่วยงานที่อยู่ในสังกัดของท่านรองผู้ว่าการธุรกิจ
และบริการ มีทั้งหมด 4 หน่วยงาน ได้แก่ 1)ฝ่ายธุรกิจบริการ
และคุณภาพไฟฟ้า เน้นการหารายได้เสริมให้ กฟน. 2) ฝ่ายบริการ
ระบบไฟฟ้า เน้นการดูแลระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ระบบ
ลิฟต์ภายในองค์กร 3) ฝ่ายจัดการยานพาหนะและเครื่องมือกล
เน้นดูแลยานพาหนะที่เป็นรถงานของ กฟน. รวมทั้งที่ กฟน.
เช่ามาใช้งาน และ 4) ฝ่ายธุรกิจขนส่งและผลิตภัณฑ์ เน้นเรื่อง
การผลิ ต เสาคอนกรี ต และการขนส่ ง เอกสารและผลิ ต ภั ณ ฑ์
ระหว่างหน่วยงานใน กฟน. โดยแต่ละหน่วยงานมีการท�ำงาน
ที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง
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Deputy Governor (Business)

TOWARD A FAST
BUSINESS MECHANISM
AND MAXIMUM CAPACITY
IN THE FUTURE

Due to a lower income from direct electricity supply business,
MEA needs to explore a new opportunity in related fields.
“Business and Service” is seen as the right hand of MEA
which add up the value for the corporate to keep growing
forward and to have a chance to offer a wider variety of
services to users. The head of such mission could belong
to no one other than Mr. Somsak Srithongwat, Deputy
Governor (Business) of MEA.
Over 36 years of growth under
the roof of MEA

For more than 36 years, Mr. Somsak Srithongwat has
been working under the roof of the warm and welcoming
home of MEA. After graduating with a bachelor degree in
engineering from Prince of Songkla University, he entered
the working life at MEA on 15 March 1979, starting from
an electrical engineer to the current Deputy Governor
(Business).
“MEA has changed and developed tremendously over
time and in many respects. We used to have almost 12,000
employees working in the manual system. Now we have
computers and more modern technologies which can
replace human. As a result, we have 8,000 permanent
employees and are hiring more temporary employees for a
more efficient management and more service channels”,
said Mr. Somsak.
Currently, there are 4 work units run under the supervision of the Deputy Governor (Business) 1) Better Care and
Power Quality Department, focusing on finding
additional income for MEA, 2) Electrical System Service
Department, focusing on supervision about electrical
system, air conditioning system, and elevator system in the
corporate, 3) Fleet Management Department, taking care
of MEA vehicles included rented vehicles, and 4) Logistics
and Product Department, in charge of concrete pillar
production, delivery of documents and products among the
internal work units of MEA. Each of the department work
independently.

เราตั้งเป้าก�ำไรจากธุรกิจ
ที่เกี่ยวเนื่องนี้ไว้ที่ 210 ล้านบาท
ในปี 2557 ซึ่งเราท�ำได้จริงๆ
222 ล้านบาท
We set the target profit
for the related business
at 210 million baht in 2014,
but we actually earned
222 million baht
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มุ่งพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
เพิ่มเสริมความแข็งแกร่ง
เมือ่ รายได้หลักของ กฟน. ในการจ�ำหน่าย
ไฟฟ้าเริ่มมีแนวโน้มลดลง จึงเป็นสัญญาณ
เตือนว่า กฟน. ไม่สามารถพึ่งรายได้จากธุรกิจ
หลักได้เพียงอย่างเดียว
“เราต้องแสวงหาธุรกิจเสริมที่เกี่ยวเนื่อง
นอกเหนือจากการจ�ำหน่ายไฟฟ้า มาช่วยสร้าง
รายได้ให้กบั กฟน.อีกทางหนึง่ เพือ่ สร้างความ
เข้มแข็งและขยายการเติบโตให้กับองค์กรใน
อนาคต โดยเฉพาะเมือ่ เปิด AEC หรือประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนแล้ว การแข่งขันด้านระบบ
ไฟฟ้าอาจมากขึ้น
ซึ่งธุรกิจเกี่ยวเนื่องนัั้นคือ MEA better
care service การบ�ำรุงรักษาระบบไฟฟ้า
ให้กับลูกค้าผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ รวมทั้งการ
รับออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า การเป็น
ที่ปรึกษา ออกแบบ และการติดตั้งอุปกรณ์
ประหยั ด พลั ง งานให้ กั บ ธุ ร กิ จ ต่ า งๆ อาทิ
โซลาร์เซลล์ และหลอดไฟ LED เป็นต้น
“เราตั้งเป้าก�ำไรจากธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องนี้
ไว้ที่ 210 ล้านบาท ในปี 2557 ซึ่งเราท�ำได้
จริ ง ๆ 222 ล้ า นบาท และส� ำ หรั บ ปี 2558
และปีตอ่ ๆ ไป เราตัง้ เป้าไว้วา่ รายได้จากธุรกิจ
เกี่ยวเนื่องต้องสามารถท�ำก�ำไรเพิ่มขึ้นปีละ
30% ดังนั้นภายใน 15 ปีนี้ เราต้องท�ำก�ำไร
เพิ่มขึ้นให้ได้ถึงหมื่นล้านบาท ซึ่งถือเป็นเรื่อง
ค่อนข้างหนักอยู่เหมือนกันส�ำหรับคนท�ำงาน
ที่มีไม่ถึง 200 คน” คุณสมศักดิ์กล่าว
แม้คนจะน้อย แต่พนักงานแต่ละคนก็มี
คุณภาพ ล่าสุด กฟน.สามารถประมูลงาน
ก่อสร้างสถานีไฟฟ้าให้กบั Central Westgate
ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนบริษัทแรกที่ กฟน.ได้เริ่ม
เข้าไปบุกตลาด เพราะโดยปกติแล้ว กฟน.จะ
เข้าประมูลรับจ้างงานของบริษัทเอกชนยาก
มาก แต่การได้งานครั้งนี้เปรียบเสมือนการ
ประกาศศักยภาพว่า กฟน.ก็เป็นที่ไว้วางใจ
ของเอกชนในเรื่องคุณภาพของระบบไฟฟ้า
และการบริการหลังการขาย แม้ว่าในเรื่อง
ราคาของ กฟน. จะสูงกว่าบริษัทอื่นๆ ก็ตาม
อย่ า งไรก็ ต าม กฟน.ยั ง ด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ
เกี่ยวเนื่องได้ไม่เต็มร้อย เนื่องจากติดขัดเรื่อง
พระราชบัญญัตกิ ารไฟฟ้านครหลวง พ.ศ.2501
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ดังนั้นหากในอนาคตสามารถแก้ไข พ.ร.บ.
ฉบับดังกล่าวได้ และ กฟน.สามารถจัดตั้ง
บริษัทได้ จะท�ำให้ กฟน.สามารถบริหารธุรกิจ
ได้คล่องตัวมากขึ้น และสามารถพัฒนาธุรกิจ
ภายใต้แนวคิดสมัยใหม่ได้มากยิ่งขึ้น ดังนั้น
สิ่งที่เราท�ำได้ตอนนี้ คือการให้บริก ารด้ าน
ระบบไฟฟ้าอย่างเต็มศักยภาพ ตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าอย่างเต็มที่นั่นเอง
พร้อมเติบโตและขับเคลื่อนการพัฒนา
ทั้งในและต่างประเทศ
จากการท� ำ ธุ ร กิ จ ภายในประเทศที่ มี
ข้อจ�ำกัด ท�ำให้ กฟน.ต้องมองหาโอกาสการ
ขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ
“เรามีการจัดฝึกอบรมทางด้านวิชาการ
เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าให้กับบริษัทในประเทศ
เพือ่ นบ้าน ไม่วา่ จะเป็นเวียดนาม กัมพูชา ลาว
พม่า เป็นต้น รวมทัง้ จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์
งานบริ ก ารออกแบบติ ด ตั้ ง และบ� ำ รุ ง รั ก ษา
ระบบไฟฟ้าด้วย ซึ่งหนึ่งในประเทศที่ให้การ
ยอมรับ กฟน. คือประเทศไนจีเรีย ที่สนใจให้
กฟน.เป็นที่ปรึกษาด้านการออกแบบระบบ
ไฟฟ้าในพืน้ ทีส่ ว่ นหนึง่ ของไนจีเรีย โดยมีสญ
ั ญา
5 ปี เป็นเงิน 220 ล้านบาท”
นับว่าเป็นการมองการณ์ไกล ที่ กฟน.มี
แผนการจะขยายพื้นที่การให้บริการออกไป
นอกประเทศ ซึ่งท�ำให้มั่นใจได้ว่า ในอีก 15 ปี
การท� ำ รายได้ ท่ี ห มื่ น ล้ า นบาทก็ ค งไม่ ไ กล
เกินเอื้อม

Committed to developed related
business for the strengthened
corporate

With the main income of MEA from
electricity supply trend to decrease, it is a
warning sign that MEA cannot rely on the
income from the main business only.
“We need to find additional related
business apart from electricity supply, for
another way of income, for the strength
and growth of the corporate in the future.
Especially, when AEC comes effective, a more
competitive electricity industry is highly
potential. The related business is MEA better
care services. It is the electrical maintenance
service for main power users. The services
also include design and installation of
electricity system, consulting, design and
installation of energy saving equipment for
businesses such as solar cells and LED”.
“We set the target profit for the related
business at 210 million baht in 2014, but we
actually earned 222 million baht. In 2015 and
the years to come, we aim to increase the
profit from the related business by 30% each
year. Therefore, within 15 years, our target
would be increasing the profit to ten thousand
million baht, which is quite hard for the
corporate with less than 200 employees”, said
Mr. Somsak.
Despite the small number of staff,
all of them are of good potentials. Recently,
MEA has won the bid of construction of
power station for Central Westgate,
which is the first private sector customer of
this service. It is uncommon for MEA to bid
the work for a private company, but this
project is a great step that shows that

เต็มที่กับเรื่องสังคมและสิ่งแวดล้อม
นอกจากเรื่องของการหาก�ำไรเพิ่มให้กับ
กฟน. แล้ว ยังมีหน่วยงานทีด่ แู ลเรือ่ งการติดตัง้
และบ�ำรุงรักษา พร้อมให้ความรูใ้ นเรือ่ งระบบ
ไฟฟ้าแก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนโดย
ไม่คดิ ค่าใช้จา่ ยอีกด้วย เปรียบเสมือนเป็นการ
ตอบแทนสังคมอีกทางหนึ่ง ซึ่งหน่วยงานนั้น
คือฝ่ายบริการระบบไฟฟ้า
“หน่ ว ยงานนี้ จ ะมี ห น้ า ที่ ใ นการดู แ ล
เรื่องระบบไฟฟ้าให้กับสังคม สิ่งที่เห็นได้ชัด
คือการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างให้สถานที่
ส�ำคัญ เช่น พระบรมมหาราชวัง และสถานที่
สาธารณะต่ า งๆ ที่ ยั ง เป็ น จุ ด มื ด สลั ว เพื่ อ
เพิ่มความปลอดภัยในชีวิตให้กับประชาชน
นอกจากนี้ในเรื่องการประหยัดพลังงานเราได้
จัดโครงการล้างเครือ่ งปรับอากาศให้ประชาชน
ในช่วงหน้าร้อน เดือนมกราคม-มีนาคมของ
ทุกปี (ในราคาพิเศษ) และสนับสนุนให้เจ้าของ
อาคารปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานใน
อาคาร กับการจัดท�ำโครงการ MEA Energy
Saving Building ขึน้ (โครงการระยะเวลา 5 ปี)
โดยจะมอบเงิ น รางวั ล พร้ อ มป้ า ยประกาศ
เกียรติคุณให้กับอาคารที่สามารถประหยัด
พลังงานได้ดีเลิศและดีเด่นด้วย”
อีกสิ่งหนึ่งที่เป็นเครื่องการันตีความเป็น
ผู้เชี่ยวชาญและมีคุณภาพของ กฟน. นั่นคือ
การได้รบั ความไว้วางใจให้เป็นผูด้ แู ลระบบ
ไฟฟ้าให้กับส�ำนักพระราชวังทุกที่ทั่วประเทศ
รวมถึงสถานที่ที่พระบรมวงศานุวงศ์ประทับ
หรือเสด็จร่วมพิธีด้วย นับเป็นอีกหนึ่งความ
ภาคภูมิใจของ กฟน. อย่างยิ่ง
หลั ง จากที่ เ ราได้ ท� ำ ความรู ้ จั ก กั บ คุ ณ
สมศักดิ์ ศรีทองวัฒน์ รองผู้ว่าการธุรกิจและ
บริการ กับภาระหน้าที่อันยิ่งใหญ่ของท่าน
ท�ำให้เห็นว่าสายงานธุรกิจและบริการ นับเป็น
อีกสายงานทีม่ คี วามส�ำคัญกับ กฟน.ในอนาคต
เป็นอย่างมาก เพราะเป็นเหมือนสายงานที่
เป็นก�ำลังเสริมให้ กฟน.มีฐานที่แข็งแรงมาก
ยิ่งขึ้น พร้อมที่จะก้าวสู่การแข่งขันอย่างรุนแรง
ที่ก�ำลังจะมาถึงในอนาคต

ส�ำหรับปี 2558 และปีต่อๆ ไป
เราตัง้ เป้าไว้วา่ รายได้จากธุรกิจ
เกีย่ วเนือ่ งต้องสามารถท�ำก�ำไร
เพิ่มขึ้นปีละ 30%
ดังนั้น ภายใน 15 ปีนี้
เราต้องท�ำก�ำไรเพิ่มขึ้น
ให้ได้ถึงหมื่นล้านบาท
In 2015 and the years to come, we
aim to increase the profit from the
related business by 30% each
year. Therefore, within 15 years,
our target would be increasing the
profit to ten thousand million baht

MEA has potentials and is trusted among
private companies, both electricity supply and
after service, although with higher prices
compared to other service providers.
However, MEA has not run its related
business at maximum capacity due to
limitations in Metropolitan Electricity Authority
Act, B.E. 2501. If the Act is revised in the
future, MEA will be able to found its affiliate
company. The new act may also make MEA
manage its related business more flexibly and
develop the business with more modern
approaches. Therefore, what the corporate
can do now is providing the service of
electricity supply at the maximum capacity
and fully satisfying the needs of the customers.

Ready to grow and move forward both
domestically and internationally

With the limitations in the country, MEA
needs to look for business opportunity overseas.
“We have academic training about
electrical system for companies in the
neighboring countries including Vietnam,
Cambodia, Laos, and Myanmar. We also
organize the public relation activity to promote
the electrical system installation and
maintenance services. One of the countries
that agree to MEA’s terms and conditions is
Nigeria. The African country wants MEA to be
the electrical system design consultant in an
area of the country with the project term of
5 years and the cost of 220 million baht.”
It is admirable how MEA tries to expand
its service range to abroad. This makes it more
certain that the income of ten thousand million
baht in 15 years in potentially possible.

Devoted to the society
and the environment

Apart from, increasing the profit for MEA,
there is also a work unit that takes care of
installation and maintenance as well as
educating about electrical system for
government and private agencies free of
charge. It is a way that MEA repays to the
society. The work unit is called “Electrical
System Service Department”.
“This department is in charge of the
electrical system for the society. The
major task is installation of lighting lamps for
important places such as the Royal Palace
and other public places for the safety of the
citizen. For energy saving matter, MEA is
working on the campaign to clean the air
conditioners for the public in summer, starting
from January to March every year. The staff
in the department also motivates the building
owners to improve energy efficiency in the
project called “MEA Energy Saving Building”
(project term of 5 years). The certificate of
excellence and outstanding will be presented
to the buildings that are successful in energy
saving.”
One thing that can guarantee expertise
and quality of MEA is being trusted to supervise
the electricity system for all the palaces in
Thailand, and the places that the royal family
visits. It is one of the corporate greatest
prides.
After getting to know Mr. Somsak
Srithongwat, Deputy Governor (Business),
and his great responsibilities, we can now see
that business and service work is so important
for MEA in the future. That is because the
service strengthens MEA’s main business and
makes it ready to fight in the hard competition
in the future.
17

I N S IDE M EA

เพื่อที่สุดของการบริการระบบไฟฟ้า

BE THE BEST
BE THE FIRST &
BE THE DIFFERENCE
เรื่อง อภิวัฒน์ ภาพ กิตติ

ฝ่ายธุรกิจบริการและคุณภาพไฟฟ้า เปรียบเสมือนหน่วยม้าเร็ว
ที่ท�ำงานเชิงรุก และเป็นทัพเสริมในการเชื่อมโยงกับธุรกิจหลัก
ในการจ�ำหน่ายไฟฟ้า ในฐานะกองก�ำลังส�ำคัญที่มุ่งมั่นพัฒนา
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร จากการด�ำเนินธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
ด้านการออกแบบ ติดตั้ง บ�ำรุงรักษา และซ่อมแซมอุปกรณ์
ไฟฟ้าให้ลกู ค้าผูใ้ ช้ไฟของ กฟน. ความเป็นต่อในด้านมาตรฐาน
คุณภาพ ความช�ำนาญ ความรวดเร็ว และเครื่องไม้เครื่องมือ
ทีค่ รบครัน ท�ำให้การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ได้รบั มอบหมาย
ให้ดูแลโครงการส�ำคัญหลายโครงการ
สองบุคลากรที่ส�ำคัญของฝ่ายธุรกิจบริการและคุณภาพ
ไฟฟ้า ในการคิดกลยุทธ์ขบั เคลือ่ นให้การไฟฟ้านครหลวงก้าวขึน้
เป็น “Be the Best Partner for Customers” หรือมิตรแท้ให้กับ
ลูกค้า คือคุณสมบัติ จันทร์กระจ่าง ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายธุรกิจบริการ
และคุณภาพไฟฟ้า ทีก่ า้ วเข้ามาท�ำงานให้กบั การไฟฟ้านครหลวง
ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2529 และ ดร.จีรัง วังจันทร์ วิศวกรไฟฟ้า
10 ทีเ่ ริม่ เข้าท�ำงานตัง้ แต่วนั ที่ 16 มิถนุ ายน 2536 และได้รบั เลือก
ให้เป็นนักบริหารดีเด่นจาก กฟน. ในปี 2547
โครงการ “MEA Better Care Service เกิดขึ้นในปี 2549
จากวิสัยทัศน์ของผู้บริหารในยุคนั้น ที่ต้องการปรับปรุงรูปแบบ
การให้บริการเชิงรุกให้กับลูกค้า จึงเป็นจุดเริ่มต้นไอเดียการให้
บริการแบบตลอด 24 ชม. น�ำเสนอการบริการบ�ำรุงรักษาระบบ
ไฟฟ้าให้กบั ลูกค้าสมาชิกแบบรายปี คิดค่าบริการแบบเหมารวม
(25 บาทต่อเควีเอ) การท�ำงานจะเริ่มตั้งแต่ส�ำรวจ ตรวจสอบ
และทดสอบอุปกรณ์ของลูกค้า จากนั้นจึงจัดท�ำแผนปรับปรุง
และด�ำเนินการบ�ำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าให้กับลูกค้าซึ่งเป็น
การดูแลแบบครบวงจร” ผอ.สมบัติกล่าว
คีย์เวิร์ดส�ำคัญในการท�ำงานคือ “Be the First” โดย กฟน.
เป็นผู้ริเริ่มการให้บริการตลอด 24 ชม. “Be the Best” การเป็น
ผู้ให้บริการที่ดีที่สุด และ “Be the Difference” คือสร้างความ
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Better Care and Power Quality Department can be compared
to a team of horses working in unison, strengthening the
workforce that distributes electricity. They strive to add
value to the organization though their designs, installations,
maintenance, and repairs that they do for the many
customers of the Metropolitan Electricity Authority (MEA).
Their dedication to high quality standards, expertise,
speed, and professional tool kit has allowed the workers
of MEA to be trusted with looking after many high profile
businesses.

Two key personnel in Better Care and Power Quality
Department came up with a strategy to further propel MEA
to “Be the Best Partner for Customers”. These two people are
Mr. Sombat Junkrajang, the Director of Department, who has
been with MEA since July 9, 1986; and Dr. Cheerang Wangchan,
an electrical engineer 10 who joined MEA June 16, 1993, and
who was also elected executive of the year for 2004.
Mr Sombat said, “MEA Better Care Service Project was
formed in 2006 from the vision of the management of that
period to improve proactive service for customers. This was
the beginning of 24 hours a day service which allowed
interested members to sign on for an annual program at 25
baht per kVA. This program involved the investigation and
testing of all the customer’s electrical units, as well as operation
and maintenance at anytime of day. This is a full integration of
our services.”
Dr. Cheerang also spoke on service at MEA: “An important
key phrase to remember in the way that you approach work is:
“Be the First”. MEA was the first to offer 24 hour service in the
industry. Other key phrases include: “Be the Best” and “Be the
Difference”. In ‘being the best’, MEA strives to offer the best
customer service they can. In ‘being the difference’, there is one
particular example that illustrates this well: Customers are able
to know what their operational costs will be immediately after
making a simple phone call and letting MEA know the kVA
number on their transformer. In addition, we here at MEA try to
always hold true to our 3C principles. The first ‘C’ stands for
“Customer Value”, the value that the customer will receive from
our service and our quality of work. The second ‘C’ stands for
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แตกต่าง เช่น ลูกค้าสามารถทราบราคาค่า
บริ ก ารได้ ทั น ที เพี ย งแจ้ ง ขนาดเควี เ อของ
หม้อแปลง นอกจากนี้เรายังยึดถือหลัก 3C
คือหนึ่ง “Customer Value” คุณค่าที่ลูกค้า
ได้รบั จากการบริการดูแลรักษาพร้อมคุณภาพ
สอง “Customer Lower Cost” คือการช่วย
ให้ลูกค้าสามารถลดต้นทุนในการดูแลและ
บ�ำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าลงได้ “หากเกิดเหตุ
ไฟฟ้าดับหนึง่ ครัง้ อาจท�ำให้ลกู ค้าทีเ่ ป็นโรงงาน
อุตสาหกรรมเสียหายได้เป็นหลายแสน ดังนัน้
หากเราสามารถลดจ�ำนวนเหตุไฟดับลงได้
ก็จะสามารถช่วยให้ลูกค้าสูญเสียน้อยลง”
และ C สุดท้าย คือ Convenience หมายถึง
ความสะดวกสบายที่ลูกค้าได้รับ เช่น การน�ำ
Power Quality Monitoring System ไปติดตั้ง
ให้กับลูกค้ารายใหญ่ เพื่อจับสัญญาณและ
แจ้งข้อมูลเมื่อเกิดเหตุไฟดับหรือไฟกะพริบ
ได้ทันท่วงที รวมถึงการแต่งตั้งตัวแทนประจ�ำ
เขต หรือ MEA Ambassador เพื่อให้บริการ
แก่ ลู ก ค้ า อย่ า งใกล้ ชิ ด และรวดเร็ ว ขึ้ น ด้ ว ย
เป็นต้น” ดร.จีรังกล่าว
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ในปี 2557 ฝ่ายธุรกิจบริการและคุณภาพ
ไฟฟ้ า มี ร ายได้ ป ระมาณ 1,200 ล้ า นบาท
และท�ำก�ำไร 222 ล้านบาท ซึ่งเกินเป้าหมาย
ที่วางไว้ 210 ล้านบาท มีลูกค้ากว่า 2 พันราย
ในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ
ตั้งแต่ผู้ใช้ไฟฟ้าแรงดันต�่ำอย่างบ้านเรือนที่
อยู่อาศัย จนถึงแรงดันกลาง และแรงดันสูง
อย่ า งกลุ ่ ม ธุ ร กิ จ และอุ ต สาหกรรม การให้
บริการของฝ่ายธุรกิจบริการและคุณภาพไฟฟ้า
ได้แก่ การออกแบบ ติดตัง้ และปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้า งานบริการบ�ำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าให้
แก่สมาชิก หรือที่เรียกว่า MEA Better Care
Service รวมถึงงานธุรกิจพลังงาน ซึ่งเป็นการ
บริหารจัดการพลังงาน อนุรักษ์พลังงาน และ
ประหยัดพลังงาน
ในขณะที่ เ กิ ด ความต้ อ งการใช้ ไ ฟฟ้ า
มากขึ้น แต่แนวโน้มการสร้างโรงผลิตไฟฟ้า
กลับเป็นเรื่องยากยิ่ง ทาง กฟน. จึงต้องปรับ
เปลีย่ นแนวทางใหม่ ด้วยการลดความต้องการ
ในการใช้กระแสไฟฟ้าลง
“ตอนนี้ทาง กฟน.ก�ำลังลุยในเรื่องของ
Solar Rooftop และ Solar Farm ซึ่งเป็น

“Customer Lower Cost”, which is helping
the customers save money through proper
maintenance and repair of their electrical
equipment. This is especially important if you
consider the potential losses some of our
clients stand to lose if their factory suddenly
shuts down. We could theoretically save many
of our customers hundreds of thousands of
baht by preventing power shortages, and by
quickly fixing power outages. The final ‘C’
stands for “Convenience”, like the way in
which we install the Power Quality Monitoring
System for our bigger customers in order to
fully monitor their electrical systems and
immediately warn them of any issues. Another
way in which MEA offers more convenience
to our customers is the introduction of MEA
Ambassador, a person who would work
closely with all the clients in a particular
sector, thus specializing in their unique
needs.”
In 2014, Better Care and Power Quality
Department had a revenue of 1,200 million
baht, and a profit of 210 million baht. It has
over 2,000 customers in the Bangkok,
Nonthaburi, and Samut Prakan areas. It offers
everything from low voltage electricity for
residential homes, up to medium voltage, and
high voltage for businesses and industries. It
provides invaluable service to its many
customers in the form of designing, installing,

ผลิตภัณฑ์ใหม่และบริการใหม่ของเรา โดย
บ้านเรือนที่อยู่อาศัยสามารถท�ำเรื่องขอติดตั้ง
Solar Rooftop เพื่อขายไฟฟ้าเข้าระบบไฟฟ้า
ให้กับรัฐบาล ในราคา 6.85 บาทต่อหน่วย
ซึ่งจ�ำกัดไม่เกิน 10 กิโลวัตต์ต่อหลัง อีกหนึ่ง
กลยุทธ์คือการสนับสนุนการใช้หลอดไฟ LED
ซึง่ ช่วยประหยัดไฟได้มากกว่า 50% ส่วนด้าน
การบริการดูแลบ�ำรุงรักษาและปรับปรุงระบบ
ปรับอากาศส�ำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ก็เป็น
อีกหนึง่ แนวทางในการอนุรกั ษ์พลังงานที่ กฟน.
มุ่งให้ความส�ำคัญอยู่ด้วย” ผอ.สมบัติกล่าว
การไฟฟ้านครหลวงมีจดุ แข็งด้านศักยภาพ
ความเชี่ยวชาญ และเป็นผู้ดูแลเน็ตเวิร์กการ
จ�ำหน่ายไฟฟ้า จึงมัน่ ใจได้ในมาตรฐานคุณภาพ
บริการ และความปลอดภัยในการดูแลบ�ำรุง
รักษาอุปกรณ์หลังเครือ่ งวัดให้กบั ลูกค้า ความ
เป็นองค์กรที่มั่นคงและน่าเชื่อถือ ท�ำให้ กฟน.
ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดูแลและด�ำเนินการ
ระบบไฟฟ้าในโครงการส�ำคัญ อย่างโครงการ
Central West Gate ที่บางใหญ่ งานปรับปรุง
ระบบไฟฟ้าที่ท่าอากาศยานดอนเมือง และ
โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะเพิ่มแสงสว่าง
ในจุดเสี่ยงทั่วกรุงเทพฯ
“การที่เราต้องแข่งขันกับผู้อื่น ท�ำให้เรา
ต้องสร้างแรงจูงใจเชิงบวกในองค์กรให้ยิ่ง
เข้มแข็ง เพราะพนักงานฝ่ายธุรกิจบริการและ
คุณภาพไฟฟ้าทุกคนเป็นบุคลากรทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
สามารถท�ำงานเบ็ดเสร็จได้ตั้งแต่ต้นจนจบ
งาน และทุ่มเทท�ำงานอย่างหนัก การสร้าง
บรรยากาศการท� ำ งานที่ ผ ่ อ นคลายให้ เ ป็ น
Happy Workplace จึงมีส่วนส�ำคัญในการ
ส่งเสริมชีวิตท�ำงานให้มีความสุข”
ความมุ่งมั่นต่อจากนี้ คือการปรับปรุง
พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของ กฟน. ให้
ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าอย่างดี
ทีส่ ดุ ด้วยการปรับปรุงคุณภาพตัง้ แต่บคุ ลากร
กระบวนการท�ำงาน อุปกรณ์เครื่องมือ การ
บริการ ไปจนถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพราะ
ความส�ำเร็จของ กฟน. วัดได้จากความพึงพอใจ
ของลูกค้า
“ที่ ส� ำ คั ญ คื อ การยึ ด มั่ น ในวิ สั ย ทั ศ น์
ที่ว่า เมื่อลูกค้ามีปัญหาเรื่องไฟฟ้า ให้นึกถึง
การไฟฟ้านครหลวง”

maintaining (also known as MEA Better Care
Service) and repairing electrical systems;
as well as offering services in making systems
that conserve more energy.
In times where electrical demand is
becoming higher, building new power plants
has become harder. In this respect, MEA has
begun to cope by promoting sustainability
and energy conservation to not only alleviate
the issue, but do their part for the planet.
On the subject of energy conservation
Mr. Sombat had this to say: “Currently, MEA
is pushing for the use of solar rooftops, and
solar farms. These are new products that we
can incorporate right into your homes. In fact,
with a solar rooftop, you can even sell
electricity back to the government for 6.85
baht a unit up to 10 KW per household.
Another way we try to promote sustainability
is through the use of LED lights. These lights
are far more efficient, burn less hot, and last
much longer than conventional bulbs. Over
their life spans, they’ll likely save you 50% on
what you would have otherwise spent. “
MEA also puts a large emphasis on
specialization, network distribution, and
insuring the quality and safety of everyone.
Being an organization that people can trust,

has garnered MEA some very high profile
customers including: Central West Gate
Project in Bang Yai, Don Meung International
Airport, and the Public Illumination in Sensitive
Areas Project which has important locations
all over Bangkok.
“We have to compete with others. This
is why we need to maintain a high degree of
quality in our personnel, whether they are in
management, or field working positions. This
organization has a strong image. We get our
work done, and we get it done well. To make
this continue to happen, we try to foster a
happy working environment for all our
employees. A happy worker is a good worker.”
MEA is committed to continually improving
its products and its services to match the
growing need of the customers. This includes
training our personnel to use new equipment
and procedures as soon as they become
available, as well as implementing new
technologies. The success of MEA can only
be measured in the satisfaction of its
customers.
“The key is to hold on to the vision that
whenever a customer has an electrical problem,
they’ll think of MEA.”
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SP E CIAL TALK

โรงแรมริชมอนด์

แบบอย่างแห่งการอนุรักษ์พลังงาน
จากวิสัยทัศน์ของผู้บริหารโรงแรมริชมอนด์ ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี
2538 เพื่อเป็น “โรงแรมไทยที่ให้บริการดีเลิศ อย่างรู้คุณค่า
พลังงาน เพื่อโลกเพื่อเรา” พร้อมความมุ่งมั่นในพันธกิจหลัก
5 ข้อ จนในที่สุดความพยายามอย่างต่อเนื่องก็ปรากฏผลที่
น่าภาคภูมิใจ เมื่อโรงแรมริชมอนด์ชนะเลิศการประกวดอาคาร
ประหยัดพลังงานดีเด่นประจ�ำปี 2014 (MEA Energy Saving
Building Award 2014) ได้รับเงินรางวัล 2,000,000 บาท
จากการไฟฟ้านครหลวง
โรงแรมริชมอนด์ เป็นโรงแรม 4 ดาว บนถนนรัตนาธิเบศร์
ติดกับรถไฟฟ้าสายสีม่วง ประกอบด้วยอาคาร 2 หลัง ห้องพัก
ทั้งหมด 455 ห้อง ห้องประชุม 19 ห้อง พร้อมสิ่งอ�ำนวยความ
สะดวกครบครั น ซึ่ ง ปั จ จุ บั น บริ ห ารงานโดยคุ ณ ลั ก ษณ์ ว รรณ
วงศ์วรการ ผู้บริหารรุ่นที่ 2 ที่ก้าวขึ้นเป็นกรรมการผู้จัดการ
กลุ่มโรงแรมริชมอนด์เมื่อ 9 ปีที่แล้ว โดยสืบทอดต่อจากบิดา
ปัจจุบันกลุ่มริชมอนด์มีแผนจะขยายธุรกิจโดยการสร้างอาคาร
ริชมอนด์เฟส 3 โดยเพิ่มจ�ำนวนห้องพัก ขยายพื้นที่ห้องประชุม
เพื่อรองรับแขกที่มีจ�ำนวนมากขึ้น ทั้งยังจะมีโครงการก่อสร้าง
คอนโดมิเนียม The Hotel ภายใต้คอนเซ็ปต์ “อยู่คอนโดฯ แต่ใช้
ชีวิตแบบโรงแรม”
นอกจากการขยายธุรกิจให้เติบโตแล้ว ริชมอนด์ยังเน้นการ
สร้างความแข็งแกร่งให้กับโครงสร้างขององค์กรและบุคลากร
ควบคู่ไปกับแนวคิดการอนุรักษ์พลังงานด้วย
“ก่อนหน้านีเ้ ราไม่เคยเข้ามาดูแลเรือ่ งการประหยัดพลังงาน
เลย แต่หลังจากเกิดวิกฤตเศรษฐกิจและปัญหาทางการเมือง
บวกกับภัยธรรมชาติที่เกิดเหตุน�้ำท่วมใหญ่ในปี 2554 เลยเริ่ม
รู้สึกว่าสถานการณ์รอบด้านไม่มีความมั่นคง ส่งผลกระทบต่อ
โรงแรมริชมอนด์อย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้ ในขณะทีโ่ รงแรมมีตน้ ทุนสูง
แต่รายได้ที่เข้ามาเริ่มไม่แน่นอน ท�ำให้ต้องคิดหาวิธีตั้งรับกับ
วิกฤตต่างๆ ในอนาคต” คุณลักษณ์วรรณกล่าว
พันธกิจหลัก 5 ข้อจึงเริ่มขึ้นจากตรงนั้น คือการให้บริการ
เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด การพัฒนานวัตกรรม การท�ำงาน
อย่างเป็นทีมเวิร์ก การด�ำเนินธุรกิจอย่างมีส่วนร่วมกับสังคม
และสิ่งแวดล้อม และความมุ่งมั่นที่จะลดดัชนีการใช้พลังงาน
ให้ได้ 25% (จากปี 2553) แนวทางในการด�ำเนินงานของโรงแรม
จึงเริ่มจากการปลูกจิตส�ำนึกให้กับพนักงาน ควบคู่ไปกับการ
อบรมให้ความรู้ โดยจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วม
ในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ รวมทั้งรณรงค์และปรับปรุงวิธีการ
ท�ำงานเพื่อช่วยลดพลังงาน พร้อมทั้งสร้างแรงจูงใจให้พนักงาน
ในรูปแบบของค่าเซอร์วิสชาร์จที่เพิ่มขึ้น

เรือ่ ง รุจริ า ภาพ ณัฐว์ ริทธิ์

THE RICHMOND
HOTEL, A SHINING
EXAMPLE OF ENERGY
EFFICIENCY
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The vision of the executives of the Richmond hotel, which
was founded in 1995, was to make “a hotel that stressed
excellent efficiency, and understood the importance of
sustainability for the good of the planet.” This in combination
with a focus on the 5 mission statements brought about a
result that they could be proud of. This result being MEA
Energy Saving Building Award of 2014 along with
a 2,000,000 Baht cash prize from MEA.

The Richmond is a four star hotel located on Rattanathibet
Road, next to the BTS purple line. The hotel is made up of
two buildings, comprising 455 rooms in total, including 19 state
of the art meeting rooms. Currently, the hotel is run by
Ms. Laksawan Wongworakan, a second generation managing
director of the hotel chain who stepped up to take up the role
from her father 9 years earlier. At the moment, the Richmond
group plans to install a third building to the hotel in order to
increase the number of rooms, and guests. They also plan to
introduce a new condominium under the concept of “condo
facilities with the lifestyle of a hotel”.
In addition to expanding the business, Richmond also puts
a large emphasis on strengthening the organizational structure
and personnel within the company; as well as their commitment
to the conservation of energy. “Before, we never really paid much
attention to energy conservation. However, after a string of
economic and political problems combined with some
devastating natural disasters like the great flooding of 2011,
we came to realize that sometimes we would be faced with
unavoidable instability. Our hotel has a high upkeep and during
trying times, our income was very uncertain. This got us to
thinking how we as a company would be able to handle this kind
of situation in the future.” Ms. Laksawan said.
Thus, the 5 mission statements of the company came to be.
These are: to provide the best service for maximum customer
satisfaction, to innovate, to work as a team, to run the business
such that it contributes to society and the environment, and
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โดยก่ อ นหน้ า นี้ โ รงแรมริ ช มอนด์ ยั ง ได้
มอบทุ น ให้ คุ ณ ธิ ด ารั ต น์ แก้ ว ภิ ร า หนึ่ ง ใน
พนักงาน ไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาทรัพยากรอาคาร
จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม เพื่อน�ำความรู้เรื่อง
การอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งานและอาคารสี เ ขี ย วมา
ประยุกต์และร่วมปรับปรุงองค์กรต่อไปด้วย
ท�ำให้โรงแรมริชมอนด์มกี จิ กรรมเพือ่ สนับสนุน
การอนุรักษ์พลังงานออกมามากมาย ได้แก่
การจั ด กิ จ กรรมประกวดทู ต พลั ง งานจาก
ทุกแผนก โดยทูตมีหน้าที่กระจายข่าวกิจกรรม
และสร้างเครือข่ายเพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์พลังงาน การจัดการประกวด
นวัตกรรมที่ท�ำให้ได้ผลงานน�้ำยา EM จาก
เปลือกสับปะรด ซึ่งใช้ในการท�ำความสะอาด
พื้น, การน�ำกากกาแฟมาใช้ดับกลิ่น, เครื่อง
ดักจับแมลงสาบจากวัสดุเหลือใช้, การน�ำ
Passport Scanner มาใช้สแกนพาสปอร์ต
ของแขกที่ เ ข้ า พั ก แล้ ว ส่ ง ข้ อ มู ล เข้ า ระบบ
คอมพิวเตอร์โดยไม่ต้องถ่ายเอกสาร เพื่อลด
การใช้พลังงานไฟฟ้าและปริมาณกระดาษ
รวมถึงการลดจ�ำนวนพนักงานและลดเวลา
ในการท�ำงานลง, แข่งขันจัดบอร์ดนิทรรศการ
เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน และจัดแข่งขัน
วิ่งขึ้นอาคาร เป็นต้น โดยแต่ละกิจกรรมจะมี
เงินรางวัลเล็กๆ น้อยๆ มอบให้พนักงานด้วย
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“สิ่ ง ส� ำ คั ญ คื อ การสร้ า งแรงบั น ดาลใจ
ให้พนักงานเห็นผลส�ำเร็จอย่างแท้จริงจาก
การร่วมแรงร่วมใจกัน และเรายังส่งเสริมให้
พนักงานได้เปิดหูเปิดตาดูโครงการภายนอก
เช่น ไปดูงานที่โรงงานขยะวงศ์พานิช เพื่อดู
วิธีการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี ซึ่งสามารถ
สร้างรายได้เพิ่มจากการขายขยะได้อีกด้วย
จึงเป็นที่มาของโครงการธนาคารขยะ ที่แต่ละ
แผนกจะช่ ว ยกั น แยกขยะรี ไ ซเคิ ล โดยน� ำ
รายได้จากการขายขยะไปเพิ่มเป็นเซอร์วิส
ชาร์จให้กับพนักงาน หลังจากโรงแรมแยกขยะ
อย่างจริงจัง เราสามารถขายขยะรีไซเคิลได้ถึง
100,000 บาทต่อปี”
นอกจากนั้ น ลู ก ค้ า ที่ เ ข้ า พั ก ในโรงแรม
ยังสามารถรับทราบข้อมูลและกิจกรรมการ
อนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งานของทางโรงแรมผ่ า นช่ อ ง
โทรทัศน์ของโรงแรม รวมทั้งสามารถเข้าชม
นิ ท รรศการและอ่ า นหนั ง สื อ เกี่ ย วกั บ การ
อนุรกั ษ์พลังงานจากมุมห้องสมุดในโรงแรมได้
และลู ก ค้ า เองก็ ส ามารถมี ส ่ ว นร่ ว มในการ
อนุรักษ์พลังงานได้ด้วยเช่นกัน โดยการใช้
กระดาษช�ำระอย่างพอเพียง และการจัดแยก
ขยะ นอกจากนี้ ท างโรงแรมยั ง จั ด กิ จ กรรม
CSR เพื่อสังคมด้วย เช่น โครงการ “ลากเส้น
เล่นสี” โดยจัดประกวดวาดภาพระบายสีใน
หัวข้อ “ลดใช้พลังงานเพื่อโลกของเรา” โดยมี

finally a commitment to reduce energy
consumption by 25% from 2010. These
mission statements served as a guideline for
the many employees of the hotel chain.
Various activities were organized in order to
raise awareness, and to allow employees to
participate in the creation of new innovations.
As well, extra service bonus increases were
introduced to all the employees for taking part
in the new sustainable direction the company
was aiming for.
Previously, the Richmond hotel had
awarded Ms. Thidarat Kaewpira, one of their
employees, a scholarship to study a Masters
of Architecture and Building Resources from
Sripatum University. This was to have
someone on their team who more fully
understood energy conservation and green
engineering in order to apply it in the hotel.
After that, Richmond organized a lot of events
to promote the conservation of energy, having
one ambassador from each division
responsible for relaying the events to all the
other employees. One such event was the
innovation challenge where employees rose
to meet the task with very interesting solutions
including: an EM liquid made with pineapple
skins that was used to clean floors, using
coffee grinds to get rid of odors, a fly catcher
made from waste products; as well as the
introduction of a passport scanning machine
that would automatically scan the passport
image right into the computer eliminating the
need for paper copies, and saving extra
energy and time. Other events included the
energy conservation competition, and the

เด็กนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ กว่า 200 แห่ง
เข้าร่วมประกวด เพื่อน�ำรายได้ไปสร้างอาคาร
เรี ย นอนุ บ าล ให้ กั บ โรงเรี ย นบ้ า นขุ น กลาง
จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับ
การอนุรักษ์พลังงานกับทางโรงเรียนด้วย
นอกจากการสร้ า งวั ฒ นธรรมองค์ ก ร
ให้เกิดจิตส�ำนึกในการอนุรักษ์พลังงานแล้ว
โรงแรมริชมอนด์ยังน�ำเทคโนโลยีมาปรับปรุง
อาคารให้เป็นอาคารประหยัดพลังงานด้วย เช่น
การติ ด ตั้ ง เครื่ อ งชิ ล เลอร์ เ พื่ อ ช่ ว ยประหยั ด
พลังงาน, การหันมาใช้ก๊าซ LPG, การเปลี่ยน
หลอดไฟภายในโรงแรมทั้งหมดให้เป็นหลอด
LED “เราสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายลงได้
ไม่ใช่แค่หลักหมื่น แต่เป็นหลักล้าน จากเดิม
เสียค่าไฟต่อเดือนประมาณ 2 ล้านกว่าบาท
ปัจจุบนั ค่าไฟไม่ถงึ 2 ล้านบาท เราใช้เงินลงทุน
กว่า 20 ล้านบาทในการปรับปรุงระบบ และ
อาคารประหยัดพลังงาน แต่สามารถคืนทุนได้
ภายในเวลาไม่ถึง 1 ปี โดยส่วนที่เราประหยัด
ไปนัน้ ได้แบ่งเป็นเซอร์วสิ ชาร์จให้กบั พนักงาน
เพื่อเป็นก�ำลังใจ และเป็นแรงกระตุ้นในการ
ช่วยกันท�ำเป้าหมายโครงการต่างๆ ให้ส�ำเร็จ
ร่วมกันด้วย”
คุณลักษณ์วรรณ ผู้บริหารของโรงแรม
ริชมอนด์ เคยได้รับรางวัลสุดยอดสตรีอนุรักษ์
โลกมาครอง ก่อนจะได้รบั รางวัล MEA Energy
Saving Building Award 2014 ซึ่งถือเป็น
ความส�ำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของพวกเขา
“เราได้ เ ห็ น พนั ก งานมี ส ่ ว นร่ ว มในการ
ท�ำงานมากยิ่งขึ้น หลังจากได้เห็นผลจากสิ่งที่
ช่วยกันคิดและช่วยกันท�ำ จากเดิมที่เราต้อง
ใส่พลังให้พวกเขา ตอนนี้เหมือนเขามีพลังใน
ตัวของเขาเอง ต้องยอมรับว่ารางวัลเป็นแรง
ผลักดันส�ำคัญทีท่ ำ� ให้พวกเรามีจติ ใจฮึกเหิมขึน้
ซึง่ ตอนนีเ้ ราก�ำลังเข้าสูก่ ารประกวด Thailand
Energy Award โดยกระทรวงพลังงาน ซึง่ ผ่าน
เข้ารอบแรกแล้ว”
“จากนี้เป้าหมายต่อไป คือการพัฒนา
โรงแรมให้เข้าสู่มาตรฐานระบบ ISO 50001
กับการจัดการพลังงานให้เป็นระบบชัดเจน
มากขึ้น รวมถึงมุ่งพัฒนาคน พัฒนาระบบและ
ประสิทธิภาพเครื่องจักรกลต่างๆ เพื่อสร้าง
ความยั่งยืนให้กับองค์กร พร้อมขยายเครือข่าย
ทางความคิดในการอนุรกั ษ์พลังงานให้ตอ่ ยอด
และจะเป็นโรงแรมตัวอย่างที่ดีให้กับสังคม
ต่อไปอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่แค่วันนี้วันเดียวค่ะ”

stair marathon to name just a couple. Winners
of these events were given cash prizes.
“One of the most important things is to
inspire our employees. In order for them to
truly see the results of what they are capable
of when they work together, we organized
trips for our staff to go and see how other
organizations are run. For example, we
encouraged our employees to visit a garbage
disposal factory so that they could see
firsthand what sort of processes went into
sorting and recycling. They also got to see
how much money there was to be had in
selling certain types of waste. Each
department was then asked to take better
care in recycling as much as possible. By
simply selling our recycled waste products
we were able to bring in an additional 100,000
baht per year. Of course, this money went to
our employees in the form of an increased
service bonus.”
Other than that, the guests who stay at
the Richmond are able to learn about how the
hotel conserves energy as well as take a look
at the various figures and data that the hotel
has collected from their ongoing commitment
through their televisions, or, by reading up on
it in even more detail in the Richmond library.
The guests are encouraged to participate by
using non-renewable materials sparingly and
recycling what they can. The hotel also
organizes a number of events for the
community including: an art competition
across 200 different schools where students
are asked to draw something with the topic
“reducing energy consumption for our
planet”; building a new day care center for
the Ban Khun Klang School, in Chiangmai
where they teach children from a very young
age about the importance of conserving
energy.
In addition to instilling a sense of pride
in energy conservation in their employees,
the Richmond group has also introduced a
number of new technologies in order to make

even less of an impact on the environment.
Some of these new additions include:
frictionless chillers to provide more efficient
cooling, switching to the use of LPG gas, and
changing all the lights in the hotel to 100%
LEDs. “We are actually able to save, not in
the tens of thousands of baht, but in the
millions. We used to pay 2 million baht per
month for our electricity bill, and now we’ve
actually reduced that to less than 2 million
per month. We spent 20 million baht in our
refurbishment and we’ll get a return on that
in less than a year. With the money we saved,
we put aside a significant portion in the form
of service bonuses for all of our employees
to build morale and show our appreciation for
all that they do for us.”
Ms. Laksawan, executive of the
Richmond group has herself received
the prestigious Women in Business World
Conservation Award 2014 before she went
on to win MEA Energy Saving Building Award
2014 on behalf of the hotel. This has been a
big accomplishment, not just for her, but for
the entire hotel team.
“We have seen our employees become
more involved in our goal of sustainability.
Once they were able to see the results of their
labor, and their ideas, they now have a new
sense of pride. I’ve got to say that these
awards are a great way of recognizing all the
good work we do and will give us the drive to
push ourselves even further as we enter the
second round of the Thailand Energy Award
competition.”
“From here on out, our goal is to develop
our hotel to the point where we meet the
ISO 50001 standard in sustainable building
operation. We’ll develop our people, our
systems, and our machines for the good of
our business, and our planet. We’ll also try to
spread the importance of energy conservation
to as many others as possible, and try to be
a good role model, not just today, but into the
future as well.”
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ซัมเมอร์นมี้ าคลายร้อน
(แบบรักษ์โลก)
ไปกับ “สินเจริญ บราเธอร์ส”
เรื่อง ญาสุมิน ภาพ ณัฐ์วริทธิ์
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หนาวได้ไม่ทันไร หน้าร้อนก็เวียนกลับมาทักทาย (อย่าง
รวดเร็ว) อีกครั้งซะแล้ว แถมยังพกพาแสงแดดจ้าและ
ความร้อนระอุมาเสิร์ฟให้แบบประชิดตัว ใครๆ เลยต่าง
มองว่าหน้าร้อนนี่ช่างไม่มีอะไรดีซะเลย ตัวก็ด�ำ เหงื่อก็
ออก เพลียก็ง่าย ค่าไฟก็เพิ่ม แถมยังพาให้เครียดตาม
ไปอีก แต่ถ้าลองปล่อยใจให้นิ่งขึ้นแล้วมองไปรอบตัวดู
จะเห็นว่าหลายสิ่งหลายอย่างบนโลกใบนี้สามารถด�ำรง
อยู่ได้เพราะมีหน้าร้อนนี่แหละ! เหมือนกันกับครอบครัว
นักดนตรีอย่างคุณบอม-สุทธิศักดิ์, คุณเบิ้ล-ธีรยุทธ
และคุณบอย-ธนัญชัย 3 พี่น้องแห่งตระกูลสินเจริญ
ที่ต่างก็เห็นพ้องต้องกันว่า หน้าร้อนเป็นอะไรที่พาเพลีย
เหลือเกิน แต่...แต่...แต่! พวกเขาก็ยังสามารถค้นพบ
สี สั น แห่ ง ความสุ ข และความสนุ ก ของฤดู ก าลนี้ ไ ด้
เหมือนกันนะ

เมือ่ พูดถึงซัมเมอร์ขนึ้ มา ทุกคนต่างก็บอก
เป็นเสียงเดียวกันเลยว่า ร้อนนนนน!
เบิ้ล : อากาศที่ร้อนแสนร้อนเลยครับ
มาวินเป็นอันดับหนึ่งเลย
บอย : ผมว่ามันร้อนจัดขึน้ เรือ่ ยๆ ด้วยนะ
อย่ า ว่ า แต่ ป ี เ ลย เดื อ นถั ด ไปก็ ร ้ อ นขึ้ น กว่ า
เดือนก่อนด้วยซ�้ำ (หัวเราะ) เชื่อว่าหลายคน
ต้องนึกถึงสิง่ นีเ้ ป็นอย่างแรกเหมือนกัน คิดดูสิ
ช่วงปีใหม่เรายังได้หนาวๆ เย็นๆ กันอยู่เลย
ตอนนัน้ ก็ภาวนาว่าให้มนั หนาวนานๆ อย่าเพิง่
ร้อนนะ แต่ไม่นานมันก็ไปจากเราจนได้
บอม : ชีวิตของผมจะนึกถึงซัมเมอร์อยู่
ตลอดเวลานะ เพราะเป็นคนที่กลัวความร้อน
แต่ต้องพยายามท�ำใจให้เป็นมิตรกับมัน รู้ว่า
ยังไงเราก็ต้องเจอกับช่วงเวลานี้ตลอดอยู่แล้ว
ถึงจะร้อนยังไงแต่เราต้องอยู่กับมันให้ได้
พวกเขาแต่ ล ะคนเลยต้ อ งหาวิ ธี รั บ มื อ กั บ
หน้าร้อนมากๆ ที่ว่านี้กันด้วยน่ะสิ
บอม : ผมจะรับมือกับหน้าร้อนอยูต่ ลอด
เพราะที่บ้านผมจะติดพัดลมอยู่ทุกมุม และมี
หน้าต่างอยูร่ อบๆ เลย เพือ่ ให้มนั ถ่ายเทอากาศ
และระบายความร้อนภายในบ้าน ในห้องน�้ำ
ก็จะมีตุ่มใส่น�้ำเอาไว้อาบ เพราะน�้ำในตุ่มมัน
เย็นดี ตักราดตัวทีก็ชื่นใจ และผมจะเลือกใส่
เสื้อผ้าที่มีเนื้อผ้าบางที่สุด เพื่อไม่ให้อึดอัด
และระบายความร้อนได้ ถ้าใส่ผ้าหนาๆ ต้อง
ไม่รอดแน่ ที่ส�ำคัญคือต้องท�ำใจให้เป็นมิตร
กับหน้าร้อนแบบนี้ให้ได้ ไปไหนมาไหนก็ต้อง
พยายามท�ำใจให้ชิน ถึงแม้ไม่อยากจะชิน
ก็ตาม (หัวเราะ)
บอย : ในเมื่ออากาศมันจะร้อนเราก็ท�ำ
อะไรไม่ได้ ต่างคนก็ตอ้ งหาวิธรี บั มือและคลาย
ร้อนกันไปตามสภาพ แต่สิ่งหนึ่งที่ผมมองว่า
มันใกล้ตัวและท�ำได้ง่ายๆ คือการท�ำให้ที่อยู่
อาศัยหรือพืน้ ทีข่ องเราได้อยูก่ บั ธรรมชาติมาก
ที่สุด พวกเรา 3 คนมาซื้อพื้นที่ตรงนี้สร้างบ้าน
โดยไม่ตัดต้นไม้ออกเลยสักต้น เพราะต้นไม้
ในบริเวณบ้านมันสร้างความร่มเย็นให้เรานะ
ถ้ามีต้นใหญ่ๆ ก็บังแดดได้ด้วย พื้นที่ข้างบ้าน
ทีซ่ อื้ เพิม่ เหตุผลเพราะต้องการเก็บต้นไม้ใหญ่
เอาไว้เลยนะ กลัวว่าถ้ามีใครมาซื้อพื้นที่นี้ไป
แล้วจะตัดมันทิ้ง
เบิ้ล : เชื่อว่าหลายคนเลือกที่จะออกไป
ท่องเที่ยว ไปรับลมที่ทะเลบ้าง ขึ้นเขารับความ
เย็นบ้าง ผมก็เป็นคนหนึ่งที่เลือกจะไปเที่ยว

COOL OFF THIS SUMMER
(IN A SUSTAINABLE WAY)
WITH THE SINCHAROEN
BROTHERS

เหมือนกัน ล่าสุดผมขึน้ เหนือไปเชียงดาว ตอน
กลางวันอากาศก็ร้อนแบบกรุงเทพฯนี่แหละ
แต่พอตกเย็นไปแล้วอากาศเปลีย่ นไปอีกแบบ
เลย มันเย็นขึ้น มีลมพัดสบาย ช่วงกลางคืน
อุณหภูมิอยู่ที่ 12-14 องศาเลยนะครับ ถึงจะ
ร้อนตอนกลางวันบ้างแต่ตกดึกแล้วอากาศดี
แบบนี้ก็ผ่อนคลายได้เยอะเลย ลองไปกันดู
ก็ได้ครับ ไม่ต้องไปไกลถึงเมืองนอกก็เย็นได้
เหมือนกัน ประหยัดเงินกว่าด้วย
นอกจากวิธีการรับมือกับหน้าร้อนที่ว่า
กันมาแล้ว ครอบครัวนักดนตรีกลุ่มนี้ก็ยังมี
ไอเดี ย การคลายร้ อ นแบบน่ า สนใจมาเป็ น
ทางเลือกใหม่เหมือนกัน
บอย : ผมอยากจะให้ปดิ ถนนสักเส้นหนึง่
แล้วสร้างเมืองน�้ำแข็งหรือเมืองหิมะขึ้นมา
เดือนนีป้ ดิ ถนนเส้นนี้ เดือนต่อไปปิดอีกเส้นหนึง่
ย้ายไปสร้างตามที่ต่างๆ ให้ทุกคนได้เข้าถึง
ให้เป็นเมืองหนาวทีไ่ ม่ได้จำ� กัดอยูแ่ ค่ดรีมเวิลด์
ที่เดียว (หัวเราะ) ปิดถนนสร้างเมืองแล้วเปิด
โอกาสให้ทุกคนได้เข้าไปอยู่ในนั้นแบบฟรีๆ
ให้ชาวบ้านทีไ่ ม่เคยมีโอกาสได้ไปต่างประเทศ
คนที่บ้านไม่มีแอร์ ได้คลายร้อนด้วยการเข้าไป
สัมผัสความเย็นแบบนัน้ บ้าง บางทีเขาท�ำงาน
หนักๆ มาอยากจะหาที่ผ่อนคลาย แต่ไปไหน
ก็เจอแต่อากาศร้อนๆ มันก็ยิ่งเครียด ท�ำอะไร
ก็ล�ำบาก ถ้าได้อยู่ที่เย็นๆ สบายๆ ร่างกายเรา
ก็จะฟื้นตัว สมองก็แล่น ท�ำอะไรก็มีความสุข
ถ้ามีเมืองแบบนี้ได้ผมคนหนึ่งแหละที่จะรีบ
ไปเลยนะ (หัวเราะ)
บอม : ผมรูส้ กึ ว่าถ้าเรามาเพิม่ พืน้ ทีส่ เี ขียว
ในกรุงเทพฯได้กน็ า่ ดี จริงๆ มันจ�ำเป็นเลยแหละ
ผมว่า ไปส�ำรวจดูเลยว่าพื้นที่ตรงไหนที่ท�ำให้
เกิดโลกร้อนเราก็เข้าไปจัดโซนนิ่งให้เป็นพื้นที่
สีเขียวตรงนั้นด้วย และเอาสิ่งปฏิกูลทั้งหลาย
ขยะต่างๆ มาท�ำให้เป็นพลังงานใหม่ วิธพี วกนี้
จะเป็นการช่วยโลกได้เลยนะ ถ้าโลกไม่ร้อน
สภาพอากาศบ้านเราก็น่าจะดีกว่านี้

Just when you got used to the cool winter,
summer is back again to say hello with
its scorching heat and blazing sun. Many
people get down in the dumps during this
time as they have to deal with getting
sunburned, getting sweaty all the time,
and paying hefty electrical bills for their
air conditioners. However, there’s no need
to get all stressed out over this. If you
take the time to look around you, you’ll
come to realize that a lot of the good
things we love on this planet are the direct
result of the summer! Just ask the three
Sincharoen brothers: Bom-Suthisak,
Beun-Theerayut, and Boy-Thananchai.
These guys are a group of musicians
who agree that although you get kind of
lethargic in this kind of weather, you can
find lots of things you can only experience
in the summer that will bring joy to your
lives if you look for them.

When asked what their thoughts were
on summer. They agreed that it was
“hhhhooooooot”.
Beun: It gets so hot here; you’d think
Thailand was competing in some sort of
‘who can be the hottest competition’.
Boy: (laughing) I think it’s actually getting
hotter and hotter. Not just year to year,
but month to month! I think a lot of people
probably think the same way. At the start of
this year it was actually quite nice out, and
I’m sure a lot of people will agree that most
of us were hoping that cool weather would
continue for a while. Sadly, it was not to be.
Bom: My entire life has been an inner
battle with the summer. I get over heated very
easily so I live in constant fear of this kind of
weather. However, one of these days I’m
going to have to make friends with it and
accept it since I’m going to be stuck with it
for a while.
However hot it gets, you’ll just have to
live with it as best you can. This is how the
brothers do just that:
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เบิล้ : จริงๆ เราลืมให้ความส�ำคัญกับเรือ่ ง
พวกนี้ไปเหมือนกันนะ มันมีแค่คนกลุ่มเล็กๆ
ทีท่ ำ� อยู่ แต่เขาอาจไม่มพี ลังมากพอทีจ่ ะท�ำให้
มันต่อเนื่อง ถ้ามีองค์กรใหญ่ๆ มาร่วมมือกัน
ผมว่ามันเป็นไปได้ จะได้ไม่ต้องมาทนร้อนกัน
เหมือนทุกวันนี้ แถมยังประหยัดพลังงานต่างๆ
ได้เยอะด้วยนะครับ
ถึงหน้าร้อนจะมีข้อเสียอยู่หลายอย่าง
แต่คณ
ุ งามความดีของหน้าร้อนก็ใช่วา่ จะไม่มี
ลองมาดูกันว่า 3 หนุ่มพี่น้องมองเห็นข้อดี
อะไรของหน้าร้อนกันบ้าง
เบิ้ล : ผมว่าแดดท�ำให้รู้สึกได้ว่าเรายังมี
ชีวิตอยู่ คนไทยเราอยู่กับเมืองร้อนมาตลอด
เลยมองข้ามความส�ำคัญบางอย่างของสิง่ นีไ้ ป
ขณะเดียวกันคนที่เขาอยู่ในเมืองหนาวๆ กลับ
ต้องการรับสัมผัสของแสงแดดและไออุ่น เขา
เห็นคุณค่าของการที่มีแสงแดดสาดส่องมา
ไม่อย่างนัน้ เราคงไม่ได้เห็นฝรัง่ มานอนอาบแดด
กันที่เมืองไทยหรอก
บอม : เพราะการเป็นเมืองร้อนนี่แหละที่
ท�ำให้เมืองไทยของเราติดอันดับการท่องเทีย่ ว
อันดับต้นๆ มีนกั ท่องเทีย่ วชาวต่างชาติเดินทาง
มาเที่ยวบ้านเราเยอะแยะเพราะสภาพอากาศ
เหมือนกัน มาอาบแดด ด�ำน�้ำ มาเที่ยวทะเล
ยิ่งได้มาทะเลไทยหน้าร้อนธรรมชาติก็ยิ่งสวย
บอย : ผมมองง่ายๆ เลยครับ เราจะได้
เห็นสีสันต่างๆ เกิดขึ้นหลากหลาย หน้าร้อน
ทีไรเราจะเห็นสีสันของการแต่งตัว สีสันของ
กิจกรรมคลายร้อนรูปแบบใหม่ ความสนุกมัน
ก็เกิดขึน้ ได้แล้ว แต่ทสี่ ำ� คัญหน้าร้อนเมืองไทย
ท�ำให้ผ้าแห้งเร็ว ไม่อับชื้น ตากแป๊บเดียวก็
แห้งสนิท ฆ่าเชื้อโรคได้ดีเลยครับ (หัวเราะ)
สร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้กับโลกใบนี้ คงต้อง
ยกให้เป็นครอบครัวสินเจริญรักษ์โลกตัวจริง
เลยนะเนีย่ นับเป็นอีกหนึง่ สีสนั ของหน้าร้อนที่
ได้ครบทัง้ ความบันเทิงและประโยชน์เลยจริงๆ
แต่ถ้าใครยังไม่มีไอเดียคลายร้อนแบบใหม่ๆ
ลองเปิดโทรทัศน์ไปดูรายการสินเจริญ Bright
Night ทุกวันอาทิตย์ 20.45 น. ทางช่อง Bright
TV หรือเปิดวิทยุฟังรายการสินเจริญ Sunday
Show ทางคลื่น FM102 เผื่อจะได้ไอเดียดีๆ
จากทั้ง 3 หนุ่มมาใช้ในซัมเมอร์นี้กันค่ะ

Bom: I’m always ready for the summer!
I’ve got fans in every single corner of the
house, and windows everywhere so that I can
open some of them up and get the wind
blowing through the place. In the bathrooms,
I’ve got a full water basin set up so I can
immediately grab buckets of cool water and
dump them on myself whenever I need to take
a shower. I try to wear thin clothes because
I don’t think I’d survive if I wore the thicker
stuff. I think that in the end, maybe the most
important thing is just to accept the fact that
you’re going to get hot. Once you come to
terms with the fact that it’s inevitable, then it
becomes a bit more bearable (laughing).
Boy: When it’s too hot to do anything,
everyone has their own ways of dealing with
the heat. One thing that I think is pretty easy
to do is to cool our houses down through
natural methods. We bought a nice piece of
property with lots of trees on it and we
designed our house around the trees so we
didn’t have to cut any of them down. Trees
provide natural shade and they look nice too!
In fact, we ended up buying the property next
door too since it had lots of nice trees and we
were afraid if someone else bought the land
they might cut them all down.
Beun: I’m sure lots of people would
choose to go traveling, maybe heading down
to the beaches to enjoy those nice sea
breezes. I’m actually one of those people
myself. Most recently, I went up north to
Chiang Dao. During the day, the temperature
isn’t all that much different from Bangkok,
however, at night, the temperature drops to
around 12-14 degrees Celsius. After a long
hot day, it sure is nice to be able to cool off
once the sun goes down. Go check it out
for yourselves! You don’t have to leave the
country to beat the heat. It’s much more
affordable this way too.
Other than their own ways of cooling off,
the 3 musicians put forward their own ideas
on how other people could do it as well:
Boy: I think we should build an ice city
that moves location every month so that
everyone can enjoy it. Dreamworld shouldn’t
have a monopoly on snow! (laughing) We
could let everyone get in for free so that
people who can’t afford to go visit other
countries would be able to enjoy the snow
too. People who don’t have air conditioners
in their houses would get to cool off in this
place. Many people work very hard and need
to take a break, but everywhere they go is
even hotter than the place before, and this
stresses them out. If they got the opportunity
to come somewhere cold, their bodies would
find renewed strength and they would be able
to let go of all their stress. Stress free people

are just plain happier. I know if we ever built
this thing I’d be the first one through the front
doors! (laughing)
Bom: I think that we need to increase the
amount of green space in Bangkok. If there
are unused areas in the city, it would be great
if they were zoned as parks. We could even
use our leftover garbage in generating
biomass energy. I know these methods would
help the planet, and at the end of the day, if
we can stop global warming, then we’ve also
solved our climate problems as well.
Beun: We seem to forget about conserving
energy and what it can do for our environment.
These days, it seems to be mostly small
groups that worry about that sort of thing. We
need to get the big companies on board so
that we can cool the planet down, and save
energy at the same time.
Even though the summer brings about
some negative aspects in our lives, let’s see
what the 3 brothers had to say on the positives
of summer:
Beun: I think sunshine makes us feel
alive. We Thais have had a close relationship
with the summer throughout most of our
history and I think we often forget that. Thai
people who live in other countries always
find themselves missing the summer, and
the warmth it brings with it. Why do you think
it is that foreigners flock to Thailand every year
to lie out in the sun?
Bom: It’s because Thailand is so hot that
we get are one of the top tourist destinations
in the world. We have people from other
countries travel a long way to enjoy the weather
that we have here. The summer is great for
sunbathing! It’s also perfect scuba diving
season as the seas are at their most beautiful
at this time of the year.
Boy: I look at it this way: with the summer,
we get to experience vibrancy. People wear
colorful clothes, and businesses have
interesting ways of dealing with how hot it
becomes. There’s plenty of fun to be had! I
think maybe the most useful thing about it is
that my clothes dry really quickly when I hang
them up after I’ve washed them. It kills germs
too! (laughing)
This Sincharoen family sure is creative
when it comes to the summer weather.
Summer can be full of entertainment and
usefulness if you know where to look. If you
want to check out some more ideas on how
you can beat the heat, be sure to watch the
Sincharoen show Bright Night, that airs every
Sunday at 8:45 pm on Bright TV or tune in to
the Sincharoen Sunday Show on FM.102 for
more of these 3 brothers.
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AEC

เมื่อ AEC ตื่นตัว
กับพลังงานทางเลือก

WHEN AEC BECOMES
AWARE OF THE POWER
OF CHOICE
เรื่อง วีรพร

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้เตรียมความ
พร้อมเพื่อการบริหารจัดการพลังงานอย่าง
เป็นระบบ โดยน�ำพลังงานทางเลือกเข้ามามี
บทบาทส�ำคัญ ภายใต้นโยบายด้านพลังงาน
ASEAN Plan of Action on Energy
Cooperation (APAEC) ส่งเสริมความยัง่ ยืน
ในการจัดหาพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ร่วมกัน ลองมาส�ำรวจเพื่อนบ้านในประชาคม
AEC ของเรากันว่า รอบบ้านเราล้วนมีความ
ตื่นตัวและมีศักยภาพในการผลิตพลังงาน
ทางเลือกเหล่านี้มากน้อยเช่นไร
The ASEAN Economic Community (or AEC) is getting
ready for a new energy management by bringing
alternative energies into the picture. Under the ASEAN
Plan of Action on Energy Cooperation (APAEC), there
is a push to promote sustainability in the realm of
energy efficiency. Let’s take an exploration of our
local AEC community and examine the potential for
alternative energies.

“ฟาร์มแสงอาทิตย์”
ทางเลือกใหม่ของพลังงานไทย

สร้ า งขึ้ น ตามแนวความคิ ด ปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง ฟาร์มแสงอาทิตย์แห่งนี้
ตั้งอยู่ที่ต�ำบลบางกระสั้น อ�ำเภอบางปะอิน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่นี่เป็นฟาร์มแสง
อาทิตย์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชีย ประกอบ
ด้วยแผงเซลล์แสงอาทิตย์กว่า 150,000 แผง
มีความสามารถในการผลิตไฟฟ้าจ�ำหน่ายได้
38 เมกะวัตต์ หรือประมาณ 70 ล้านหน่วย
ไฟฟ้าต่อปี นอกจากนี้ยังมีศูนย์การเรียนรู้
พลังงานทดแทนอยู่ในบริเวณเดียวกัน เพื่อให้
ความรู้แก่เยาวชนและผู้ที่สนใจ

“ความร้อนใต้พิภพ”
หัวใจใต้ผืนโลกที่ฟิลิปปินส์

ฟิ ลิ ป ปิ น ส์ เ ป็ น ประเทศที่ เ ต็ ม ไปด้ ว ยหมู ่ เ กาะ
น้อยใหญ่และภูเขาไฟที่ยังไม่ดับมากมาย ส่งผลให้มี
ศัก ยภาพในการผลิต พลังงานจากแหล่งความร้อน
ใต้พิภพเป็นอันดับต้นๆ ของโลก (รองจากอเมริกา
เม็กซิโก และเยอรมนี) พลังความร้อนใต้พิภพที่ Leyte
Geothermal Production Field ซึ่งตั้งอยู่ที่เกาะเลเต้
(Leyte) ทางตะวันออก มีก�ำลังการผลิตสูงถึง 700
เมกะวัตต์ สามารถสร้างก�ำลังไฟฟ้าสูงถึง 17% ของ
ทั้งประเทศ หลักการผลิตพลังงานความร้อนใต้พิภพ
คือการน�ำเทคโนโลยีการขุดเจาะน�้ำมันหรือน�้ำพุร้อน
มาใช้เพื่อให้เข้าถึงน�้ำร้อนจัดที่อยู่ใต้ดิน และไอร้อน
ที่ พ บในชั้ น หิ น ที่ อ ยู ่ ใ กล้ กั บ บริ เ วณแผ่ น เปลื อ กโลก
จากนั้นจึงน�ำมาใช้เป็นพลังงานเพื่อหมุนกังหันไอน�้ำ
ในการผลิตไฟฟ้า ฟิลิปปินส์มีแผนจะเพิ่มศักยภาพใน
การใช้พลังงานทดแทนขึ้นอีกเท่าตัวภายใน 20 ปี
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SOLAR FARMS
A New Alternative
Energy for Thailand

The solar power project
was built with the idea of a
sustainable economy in
mind. This large solar farm is
located in Bangkrasan
region, Bang Pa-In, Ayutthaya
province. It is the largest solar
farm in Asia, comprising
more than 150,000 solar
panels. These panels are
capable of producing 38
megawatts of power, or
about 70 million units of
electricity a year. In addition,
there is also a learning center
nearby that is always willing
to educate people on the
benefits of alternative energy.

GEOTHERMAL POWER
Power for the Philippines
from Below.

The Philippines is a country full of islands
and active volcanoes. All this activity
underground can generate a lot of heat which
can be harnessed in the form of geothermal
energy. Phillipines produces the fourth most
geothermal energy in the world after the
United States, Mexico, and Germany. The
Leyte Geothermal Production Field, located
on the island of Leyte in the East, is capable
of producing 700 megawatts of power,
roughly 17% of the country’s electricity
requirement. Geothermal energy is made
possible through the technology used in
drilling for oil. Instead of oil however, this
techniques makes use of underground water,
heated to high temperature by lava under the
earth’s crust. The steam from the boiling
water is used to spin power turbines. The
Philippine government plans to double the
amount of alternative energy production
within 20 years.

“ไฟฟ้าพลังน�้ำ”
ความฝันของลาว
สู่การเป็นแบตเตอรี่แห่งเอเชีย

“พลังงานชีวมวล”
พลังงานจากกากเหลือใช้ที่สิงคโปร์

แม้สิงคโปร์จะไม่มีแหล่งทรัพยากรด้าน
พลังงานเหมือนกับชาติอื่นๆ ใน AEC แต่ก็นับ
เป็นตลาดค้าขายพลังงานที่ส�ำคัญระดับโลก
ตลาดกลางสิงคโปร์เป็นศูนย์กลางซือ้ ขายน�ำ้ มัน
ระหว่างประเทศทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ในภูมภิ าคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ และขณะนีย้ งั มีความพร้อม
ที่จะก้าวขึ้นมาเป็นศูนย์กลางการค้าพลังงาน
ชี ว มวล (biomass) โดยได้ ท� ำ การทดลอง
ใช้ ชี ว มวลจากเศษไม้ แ ละกากเมล็ ด ปาล์ ม
ที่ เ หลื อ จากการผลิ ต น�้ ำ มั น ร่ ว มกั บ ถ่ า นหิ น
ท�ำให้ประหยัดการใช้ถา่ นหินในระบบการผลิต
ไปได้ถึง 20%

BIOMASS
Energy from Singapore’s Waste.

Although Singapore might not have the
natural resources available to them as larger
countries do, it is still one of the major energy
markets of the AEC. Singapore’s central
market is the largest international trading hub
for oil in Southeast Asia. It also aims to
become one of the main commercial centers
for using biomass, that is, energy from burning
waste products like waste wood, and palm
husk left over from the production of bio fuel.
This mixture is combined with coal to produce
energy. The process reduces the required
coal by 20%.

HYDROPOWER

Laos’ Dream to Becoming
the Battery of Asia

Although the People’s Democratic
Republic of Laos is widely recognized as one
of Asia’s poorest countries, it has big dreams
of becoming the battery of Southeast Asia.
Among its abundant natural resources, Laos
has the potential to export electricity
produced by hydropower, which has been a
sustainable energy source for them for over
100 years. Currently, Laos produces 3,200
megawatts of power a year, two thirds of
which is exported to other countries. They are
also building a new plant capable of producing
an additional 6,000 megawatts a year. The
government has said that by 2020, Laos
would be producing 12,000 megawatts a
year, and that by 2030, that number would
be increased again to 24,000 megawatts,
nearly the capacity of what hydroelectric
potential exists within the country.
A study on trends in global energy
requirements from 2013 prepared by the
International Energy Agency (IEA) indicated
that the power requirements of ASEAN in 2015
would be higher than 80%. It is therefore more
important than ever that people of the AEC
understand what alternative energies are
available to them, and which ones they can
best utilize with what natural resources they
have. The power of choice, in this case, may
also be the power of hope. Hope, for a better,
greener future for ASEAN.

แม้ สปป.ลาว จะขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศ
ที่ยากจนที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชีย แต่ลาวก็มี
ความฝันอันยิ่งใหญ่ที่จะเป็นแบตเตอรี่แห่ง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ท่ามกลางทรัพยากร
ธรรมชาติทอี่ ดุ มสมบูรณ์ ประเทศลาวมีศกั ยภาพ
ในการส่งออกไฟฟ้าทีผ่ ลิตจากพลังน�ำ้ (Hydro
Power) ซึ่งนับเป็นแหล่งพลังงานที่ยั่งยืนไปถึง
100 ปี ปัจจุบนั ลาวผลิตไฟฟ้าพลังน�ำ้ ได้ 3,200
เมกะวัตต์ โดย 2 ใน 3 ของจ�ำนวนนี้ถูกส่งออก
ไปยังต่างประเทศ และก�ำลังจะมีการก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าเพิ่มเติมเพื่อผลิตไฟฟ้าพลังน�้ำอีก
6,000 เมกะวัตต์ รัฐบาลลาวคาดว่าภายในปี
2563 ลาวจะผลิตไฟฟ้าได้ 12,000 เมกะวัตต์
และปี 2573 ลาวจะเพิ่มศักยภาพการผลิต
ไฟฟ้าเป็นสองเท่าที่ 24,000 เมกะวัตต์ ซึ่ง
เกือบเท่ากับศักยภาพไฟฟ้าพลังน�้ำทั้งหมด
ของประเทศ
ผลการศึกษาแนวโน้มพลังงานโลกใน
อนาคต ซึง่ จัดท�ำขึน้ โดยทบวงพลังงานระหว่าง
ประเทศ (ไออีเอ) เมื่อปี 2556 ได้ระบุว่า ความ
ต้องการใช้พลังงานของอาเซียนในปี 2558
จะเพิ่มสูงขึ้นกว่า 80% นับเป็นสัญญาณที่ดี
ที่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เล็งเห็นความ
ส�ำคัญของพลังงานทางเลือกเหล่านี้ และน�ำมา
ประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับทรัพยากรธรรมชาติ
ในประเทศของตน เพราะ “พลังงานทางเลือก”
ไม่เพียงมอบแต่พลังเพื่อการใช้สอย แต่ยัง
เปรียบเป็น “พลังแห่งความหวัง” ในการพัฒนา
ของประเทศในอาเซียนด้วยเช่นกัน
แหล่ ง อ้ า งอิ ง - www.energy.com.ph, http://www.
bangchak.co.th, วารสารนโยบายพลังงาน กระทรวง
พลังงาน ฉบับที่ 102 References--www.energy.com.ph,
http: //www.bangchak.co.th, Journal of Energy Policy
No. 102. Department of Energy
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ความรู้คือประทีป

"มูลนิธิพระดาบส"
โครงการในพระราชด�ำริด้านการศึกษา
เรื่อง Weerapa

"ขณะนี้ยังมีบุคคลอีกจ�ำนวนมาก ที่มีความ
ตั้งใจจริง มีศรัทธาขวนขวายหาความรู้เป็น
วิชาชีพใส่ตน แต่ประสบปัญหาไม่มีความรู้
พื้นฐาน และไม่มีทุนทรัพย์เพียงพอที่จะเข้า
ศึกษาในสถาบันการศึกษาวิชาชีพระดับต่างๆ
ได้ หากมี ช ่ อ งทางช่ ว ยเหลื อ บุ ค คลเหล่ า นี้
ให้มคี วามรูว้ ชิ าชีพทีเ่ ขาปรารถนา ย่อมจะเป็น
ประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติได้"
พระราชด�ำรัสในพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
แนวคิดในการจัดตั้งมูลนิธิพระดาบส

ความรู้คู่ความรักของพ่อ

ในทุกบ้าน ทุกครอบครัว พ่อทุกคนย่อม
ห่วงใยและใส่ใจในการศึกษาของลูกๆ เพราะ
การศึกษาเปรียบเสมือนดวงประทีปส่องทาง
หล่อหลอมให้คนเป็นคน และมีความส�ำคัญต่อ
การพัฒนาคุณภาพชีวติ เช่นเดียวกับพ่อหลวง
ของเรา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง
สนพระราชหฤทัยในการศึกษาของพสกนิกร
เป็นอย่างยิ่ง ทรงมีพระราชปณิธานที่จะให้
การศึกษาแก่ประชาชนอย่างมีคุณภาพและ
ทั่วถึง นับเป็นจุดเริ่มต้นของมูลนิธิพระดาบส
โครงการในพระราชด�ำริ ซึ่งมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ด้อยโอกาสทาง
การศึกษาและขาดแคลนทุนทรัพย์ รวมถึงผู้
ที่ว ่างงานและไม่มีความรู้พื้นฐานเพียงพอ
ที่จะเข้าศึกษาในสถาบันวิชาชีพ แต่มีความ
ตัง้ ใจในการศึกษาหาความรูแ้ ละมีความเพียร
เพื่อที่จะสามารถประกอบอาชีพ สร้างตนเอง
ช่วยเหลือครอบครัว สังคม และประเทศชาติ

วิชาของพระดาบส

พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว ได้ ท รง
ร�ำลึกถึงวิธีการประสิทธิ์ประสาทวิชาของพระ
ดาบส หรือพระฤาษี ซึ่งเป็นผู้มีวิชาความรู้
ในครัง้ โบราณกาล และหากใครใคร่จะฝากตัว
เป็ น ลู ก ศิ ษ ย์ คนนั้ น ต้ อ งมี ค วามตั้ ง ใจและ
ศรัทธาอย่างแท้จริง เพราะเส้นทางการได้มา
ซึ่งวิชาความรู้นั้นต้องผ่านบททดสอบหลาย
ประการ และหลังจากประสิทธิ์ประสาทวิชา
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ความรู ้ จ นจบแล้ ว ศิ ษ ย์ ก็ จ ะน� ำ ความรู ้ ที่
พระอาจารย์ถ่ายทอดให้ไปใช้ประโยชน์แก่
ตนเองและผู้อื่นต่อไป พ่อหลวงของเราจึงทรง
น�ำวิธกี ารประสิทธิป์ ระสาทวิชาของพระดาบส
มาประยุกต์ใช้ โดยจัดเป็นรูปแบบการศึกษา
นอกระบบ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน
ให้พลต�ำรวจตรี สุชาติ เผือกสกนธ์ รับแนว
กระแสพระราชด� ำ ริ ดั ง กล่ า วไปด� ำ เนิ น การ
ทดลองเปิดอบรมวิชาช่างไฟฟ้า-วิทยุ ขึ้นเป็น
อย่างแรก โดยใช้สถานที่ของส�ำนักพระราชวัง
ตรงข้ามหอสมุดแห่งชาติ ท่าวาสุกรี เปิดรับ
บุคคลที่มีความตั้งใจจริงที่จะหาความรู้ใส่ตน
โดยไม่จำ� กัดเพศ อายุ และความรู้ ไม่วา่ จะเป็น
ทั้งข้าราชการ ทหาร ต�ำรวจ ที่ผ่านศึกหรือ
ทุพพลภาพก็สามารถเข้าเรียนได้ ในส่วนของ
ครูหรือพระดาบสอาสาสมัครนั้น ล้วนเป็นผู้มี

ความรู้ และมีความยินดีทจี่ ะมอบความรูข้ องตน
เป็ น วิ ท ยาทานโดยไม่ ห วั ง สิ่ ง ตอบแทนใดๆ
ทั้งสิ้น กล่าวคือ โครงการนี้ไม่เพียงสนับสนุน
ผู้ที่ขาดโอกาสทางการศึกษาเท่านั้น แต่ยัง
เปิดกว้างให้กับผู้ที่มีวิชาความรู้ มีการศึกษา
มาเป็นพระดาบสอาสาสมัครในการช่วยสอน
โดยเสด็จพระราชกุศล เพือ่ แบ่งปันและถ่ายทอด
ความรู้เป็นวิทยาทานอีกด้วย
การทดลองฝึกอบรมได้เริ่มต้นในเดือน
สิงหาคม พ.ศ.2519 โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม
ทั้งหมด 9 คน ในสาขาวิชาช่างไฟฟ้า-วิทยุ
เมือ่ ผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติพอสมควรแล้ว
ส�ำนักงานโครงการจึงได้เปิดบริการรับซ่อม
เครื่องใช้ไฟฟ้า วิทยุ และรับงานติดตั้งไฟฟ้า
ภายในอาคาร ภายใต้การควบคุมดูแลของ
พระดาบส เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้
เพิ่มพูนประสบการณ์ให้มากยิ่งขึ้น
การด�ำเนินงานในโครงการนี้เป็นไปตาม
กระแสพระราชด�ำริทกุ ประการ เพราะผูเ้ ข้ารับ
การฝึ ก อบรมหลายคนมาจากครอบครั ว ที่
ยากจน ขาดพื้นฐานความรู้ และบางคนหาก
ปล่อยทิ้งไว้อาจกลายเป็นปัญหาของสังคม
เช่น ติดยาเสพติด หรือเป็นอาชญากร ฯลฯ
แต่เมื่อเข้ารับการฝึกอบรมในโครงการนี้แล้ว
สามารถกลับเนื้อกลับตัวได้ เชื่อว่าผู้เข้ารับ
การฝึ ก อบรมทุ ก คนต่ า งก็ รู ้ สึ ก ซาบซึ้ ง ใน
พระมหากรุณาธิคุณ ประกอบกับมีศรัทธาใน
ความรู้ที่ได้รับ จึงตั้งใจศึกษาเล่าเรียนอย่าง
จริงจัง โครงการนี้โปรดเกล้าฯ พระราชทาน
นามว่า โครงการพระดาบส นับว่าเป็นโครงการ
น�ำร่องให้มีการพัฒนาระบบการศึกษานอก
โรงเรียนนับแต่นั้นมา
หลักสูตรฝึกอบรมความรู้

หลักสูตรของโรงเรียนพระดาบส ปัจจุบันมีทั้งสิ้น
7 หลักสูตร คือหลักสูตรวิชาชีพช่างไฟฟ้าวิทยุ
โทรทัศน์ หลักสูตรวิชาชีพช่างยนต์ หลักสูตรช่าง
อิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรวิชาชีพเกษตรพอเพียง
หลักสูตรช่างซ่อมบ�ำรุง หลักสูตรเคหะบริบาล และ
หลักสูตรช่างไม้เครื่องเรือน โดยรับสมัครบุคคล
อายุ 18-35 ปี ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ขาดอาชีพ
เข้าเรียนในวิชาช่างดังกล่าว นอกจากนีม้ ลู นิธยิ งั มี
ศูนย์บริการพระดาบส ให้บริการตรวจซ่อมเครือ่ งมือ
เครือ่ งใช้ไฟฟ้าแก่ประชาชน และโครงการพระดาบส
สัญจร ทีน่ ำ� ความรูส้ ง่ มอบเป็นวิทยาทานแก่ประชาชน
โดยสัญจรไปทั่วประเทศ

KNOWLEDGE IS POWER
“Phra Dabos Foundation”
a royal initiative project
for education

“Currently, there are many people who
are more than willing to make an effort
for their professions. However, without
basic education, or sufficient funds to
attend school, these people will struggle.
This foundation will provide various
channels for these individuals to find the
professional knowledge they need for their
jobs. This is useful for society and the
good of the nation.”
His Majesty, King Bhumibol Adulyadej on
the establishment of the Phra Dabos
Foundation.

Knowledge and Fatherly Love

In every household, and every family, every
father cares for the education of their children.
Education can be compared to a beacon,
lighting the way to a brighter future, and
shaping us into better people with a higher
quality of life. Just as our fathers care for the
education of their children, our King cares for
the education of his subjects. His Majesty has
made it one of his many missions to provide
public education to the disadvantaged, the
needy, and the unemployed. People, who are
willing to persevere and learn for their careers
and their families, yet lack means to do so.
In this way His Majesty aims to help these
families, and subsequently society, and
nation.

The Dabos Method

His Majesty the King looked to the successful
methods from the past in order to offer the
best education possible at the foundation.
Those who enroll in the program should be
willing to work, for an education is generally
not something that comes without proving

oneself capable of handling hardships and
challenges. Those who successfully complete
their training at the foundation are expected
to take what they have learned and apply
it as best they can for the benefit of their
families, and the benefit of the people. The
Dabos method is classified as a non-formal
education.
His Majesty the King began the
program by graciously allowing Police Major
General Suchart Peuksakon to set up a radio
electrician program using royal land across
from the Tawasukri National Library. The
program was open to anyone who wished to
learn, regardless of gender, age, or prior
knowledge. Whether you were a soldier, a
police veteran, or disabled, all were welcome.
The teachers, who volunteered their services,
also come from all walks of life. Anyone who
had knowledge and experience was invited
to share this with the students for the good of
society and to honor their King.
The program was first tested out in
August of 1976 where a total of 9 participants
studied to become radio electricians. Upon
completing their studies, they took what they
had learned and, through the foundation,
began to take in electronics and radios for
repair. Under the supervision and guidance
of the foundation, they also began installing
electrical equipment and setting up wiring in
various buildings for even more valuable
hands on learning experience.
Impressed with the results, His Majesty
expanded the program. The foundation took
in many people from poor families, who lacked
basic education. It also took in those who if
left to their own devices might become a
burden to society, that is, drug addicts, and
even criminals. However, once they had been
taken into the program, they were given a
great opportunity to begin again. Touched by
His Majesty’s generosity, the students worked
hard and studied diligently in order to reform
themselves for the greater good. The Phra
Dabos Foundation pilot project indeed went
on to prove so successful that it became the
blue prints for a much larger non-formal
education system to follow.

Training Programs

The Dabos school curriculum currently has
7 different disciplines, or career paths. These
are: electrician, mechanic, technician, farmer,
maintenance worker, house care worker, and
carpenter. Each of these programs accepts
applicants between the ages of 18-35 who
lack necessary funds, and are unemployed. In
addition to its education programs, the Phra
Dabos Foundation also offers a repair service for
the general public taking in a lot of electronics
and appliances. The foundation also organizes
presentations throughout the country.
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เรื่อง อภิวัฒน์

โครงการสายไฟฟ้าใต้ดิน
เพื่อความมั่นคงด้านระบบไฟฟ้า
57 ปี การไฟฟ้านครหลวง
UNDERGROUND ตลอดระยะเวลา
(กฟน.) ท�ำหน้าที่จัดจ�ำหน่ายพลังงานไฟฟ้า
บ ริ ก ารดู แ ลซ่ อ มแซม และอ� ำ นวยความ
CABLE PROJECT ให้สะดวกทุ
านเรื่องไฟฟ้า ครอบคลุมพื้นที่
: SUSTAINABLE กรุงเทพฯกด้นนทบุ
รี และสมุทรปราการ แม้ว่า
นภาระที่หนักหน่วง แต่ก็เป็นสิ่งที่ กฟน.
ELECTRIC POWER จะเป็
ภาคภูมใิ จมาตลอด ทีผ่ า่ นมา กฟน. ได้ใช้แผน
SYSTEM
ปรั บ ปรุ ง และขยายระบบจ� ำ หน่ า ยพลั ง งาน
ไฟฟ้าเป็นแผนหลัก ท�ำให้สามารถรองรับผู้ใช้
บริการมากกว่าสามล้านคนได้อย่างเพียงพอ
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For the past 57 years, the Metropolitan
Electricity Authority (MEA) has dutifully
distributed electricity, conducted maintenance
services, and has provided all forms of
electrical conveniences across Bangkok,
Nonthaburi and Samut Prakan. MEA
prides itself in its extensive improvement
and expansion plans that have effectively
accommodated over three million residents.

ถึ ง กระนั้ น ก็ ต าม กฟน.ก็ ไ ม่ ไ ด้ ห ยุ ด นิ่ ง
แต่ยงั ก้าวต่อไปอย่างมัน่ คง ด้วยการด�ำเนินงาน
“โครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็น
สายไฟฟ้าใต้ดิน” แม้ว่าการจ่ายไฟฟ้าด้วย
ระบบสายไฟฟ้าใต้ดินนั้นจะมีต้นทุนสูงกว่า
สายไฟฟ้าในอากาศ และใช้เวลานานในการ
ก่อสร้าง เพราะมีความยุ่งยากซับซ้อนในการ
ปฏิบตั งิ านและการบ�ำรุงรักษา รวมถึงการจ่าย
ไฟให้กับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหม่ ซึ่งท�ำได้ยากกว่า
ระบบสายไฟฟ้าอากาศ แต่ก็เป็นสิ่งที่ กฟน.
มุ ่ ง มั่ น เพื่ อ ให้ พื้ น ที่ ใ นเขตกรุ ง เทพมหานคร
นนทบุรี และสมุทรปราการ กลายเป็นเมือง
ที่สวยงาม สะอาดตา และน่าอยู่มากยิ่งขึ้น
นอกจากนั้ น ระบบสายไฟฟ้ า ใต้ ดิ น ยั ง ช่ ว ย
สร้างความมัน่ คงให้แก่ระบบไฟฟ้า และความ
ปลอดภั ย ในเรื่ อ งของระบบการจ่ า ยไฟฟ้ า
อีกด้วย
Despite its achievements, MEA
continues to strive for enduring success by
initiating its project to bring overhead power
lines underground. Underground power
cables are indeed more costly and take longer
to install than their overhead counterparts
due to complex operations and maintenance
procedures; it is also more difficult and
expensive for new applicants to gain
access to power supply. However, the
bottom line is that underground cables are
safer and more efficient in transmitting
electricity. Furthermore, MEA is committed
to enhancing the aesthetics of the three
municipal districts under its jurisdiction.

เปรียบเทียบระบบสายไฟฟ้าอากาศกับระบบสายไฟฟ้าใต้ดิน

ระบบสายไฟฟ้าอากาศ

ระบบสายไฟฟ้าใต้ดิน
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The underground cable project began
in important business and tourism zones,
consisting of the Silom, Chitralada, Pathumwan,
Phaholyothin and Phaya Thai projects which
to date has succeeded in bringing a total
of 28 kilometers of cable underground.
Other important plans include the Sukhumvit,
Nonsi and Rama 3 projects. In addition,
the Pathumwan, Chitralada and Phaya Thai
projects are being expanded to convert
more overhead cables as well.
MEA has 2 new projects that have been
initiated in 2013 and are slated for completion
in 2020.
The first is the Ratchadapisek-Asok
project which spans from Ratchadapisek
Road intersecting Klong Samsen south of the
Rama 9 Bridge to Ratchadapisek Road
intersecting Rama 4 Road, New Petchaburi
Road from the railroad to Sukhumvit Soi 63
(Ekamai), and Rama 4 Road from Soi Rong
Ngan Yasup to Soi Phai Singto, totaling 8.2
kilometers.

36

การด�ำเนินการโครงการสายไฟฟ้าใต้ดนิ นี้
เริ่มจากบริเวณแหล่งธุรกิจและท่องเที่ยวที่
ส�ำคัญก่อน ได้แก่ โครงการสีลม โครงการ
จิตรลดา โครงการปทุมวัน โครงการพหลโยธิน
และโครงการพญาไท โดยปัจจุบันด�ำเนินการ
เสร็จสิ้นแล้วเป็นระยะทางรวม 28.0 กิโลเมตร
และยังมีอีกหลายโครงการที่อยู่ระหว่างการ
ด�ำเนินการ ได้แก่ โครงการสุขุมวิท โครงการ
นนทรี และโครงการพระราม 3 นอกจากนั้น
โครงการปทุมวัน จิตรลดา พญาไท ก็มีการ
ขยายพืน้ ทีเ่ พิม่ เติมและอยูร่ ะหว่างด�ำเนินการ
กฟน.ยังมีอีก 2 โครงการใหม่ ซึ่งได้เริ่ม
ด�ำเนินการตั้งแต่ปลายปี 2556 คาดว่าจะ
เสร็ จ สิ้ น ภายในปี 2563 ได้ แ ก่ โครงการ
รัชดาภิเษก-อโศก ตั้งแต่ถนนรัชดาภิเษกช่วง
จากคลองสามเสนด้านใต้ของถนนพระราม 9
ถึงถนนพระราม 4 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ช่วง
ทางรถไฟถึงซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) และ
ถนนพระราม 4 จากซอยโรงงานยาสูบถึงซอย
ไผ่สิงโต ระยะทางรวมประมาณ 8.2 กิโลเมตร
และโครงการรัชดาภิเษก-พระราม 9 เริ่มจาก
ถนนรัชดาภิเษก ช่วงแยกถนนลาดพร้าวถึง

คลองสามเสน ด้านทิศใต้ของถนนพระราม 9
ซอยรั ช ดาภิ เ ษก 18 ซอยรั ช ดาภิ เ ษก 10
(ประชาสันติ) ถนนเทียมร่วมมิตร ช่วงถนน
รัชดาภิเษกถึงถนนประชาอุทศิ ถนนวัฒนธรรม
ถนนพระราม 9 จากคลองสามเสนถึงถนน
พระราม 9 ซอย 13 (ประชาร่วมมิตร) ระยะทาง
รวม 14.3 กิโลเมตร ซึ่งทั้ง 2 โครงการนี้มีผู้ใช้
ไฟฟ้าประกอบด้วยภาคธุรกิจ อาคารส�ำนักงาน
ห้างสรรพสินค้า และบ้านพักอาศัยจ�ำนวนมาก
แม้ ว ่ า กฟน.จะต้ อ งใช้ เ งิ น ลงทุ น กั บ
โครงการนี้มากถึง 8,900 ล้านบาท และแม้ว่า
ตัวเลขในเชิงธุรกิจจะไม่ดีนัก แต่ กฟน.ก็ยัง
ยืนยันที่จะผลักดันโครงการนี้ต่อไป เนื่องจาก
โครงการสายไฟฟ้ า ใต้ ดิ น นี้ เ ปรี ย บเสมื อ น
การมอบของขวัญมูลค่ามหาศาลให้กับชาว
กรุงเทพฯ และปริมณฑล ทั้งในเรื่องความ
มั่นคงของระบบไฟฟ้า ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สนิ เช่น ลดอุบตั เิ หตุอนั เนือ่ งมาจาก
เสาไฟฟ้าล้มหรือสายไฟฟ้าขาด และมากไป
กว่านั้นโครงการนี้ยังช่วยให้สภาพภูมิทัศน์มี
ความสะอาดและสวยงาม เป็นการเสริมสร้าง
บรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยและการลงทุน
ท�ำให้ภาคธุรกิจในพื้นที่มีผลประกอบการที่
ดีขึ้น และเพิ่มมูลค่าของทรัพย์สินถาวรที่อยู่

ใกล้บริเวณโครงการ เช่น ที่ดินและอาคาร
เป็นต้น นอกจากนี้สิ่งส�ำคัญที่สุดคือการสร้าง
ภาพลักษณ์ทดี่ ขี องประเทศชาติ ซึง่ เป็นทางหนึง่
ในการตอบรับการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) ของประเทศไทยอีกด้วย
ทั้ ง หมดที่ ก ล่ า วมานั้ น เกิ ด ขึ้ น เพราะ
กฟน.ต้องการจะมอบสิ่งดีๆ ตอบแทนคืนสู่
สังคม เพราะเราเป็นเสมือนครอบครัวเดียวกัน
และ กฟน.ยังมุ่งมั่นที่จะเป็นแสงสว่างในยาม
ค�่ำคืนของทุกๆ คนตลอดไป

The second project is the Ratchadapisek-Rama 9 project, starting from
Ratchadapisek Road intersecting with
Ladprao Road to Klong Samsen south of
Rama 9 Road. The scope of the project also
includes Soi Ratchadapisek 18 and Soi
Ratchadapisek 10 (Prachasanti) along with
Ratchadapisek Road intersecting with
Thiam Ruam Mit Road to Pracha Uthit Road,
Walthana Tham Road as well as Rama 9 Road
from Klong Samsen to Rama 9 Road Soi 13,
totaling 14.3 kilometers.
These 2 projects will benefit office
buildings and shopping centers; as well as
many residential establishments.
Though MEA will need to invest 8.9 billion
baht into the aforementioned projects, MEA
is still committed in following through with the
plan as it considers the project’s safety benefits to be a priceless gift to the residents of
Bangkok and its vicinity. The project will
eliminate accidents caused by overhead
lines and poles. Moreover, the project will
contribute to a clean and appealing
cityscape, one that cultivates consumer
spending and business investment. Properties
and buildings along the underground project
will benefit from an increase in property value.
Most importantly, the project is an investment
in the country’s image in the advent of
Thailand’s integration in the ASEAN Economic
Community (AEC).
MEA has gladly taken on the challenging
projects mentioned above because it wishes
to give back to the society it considers its
family. MEA is committed to forever bringing
the bright reassuring lights into everyone’s
nights.
37

S E R VIC E CORNER

ระบบ FFM พลิกโฉม
การแก้ไฟฟ้าขัดข้องเพื่อประชาชน
เรื่อง อภิวัฒน์ ภาพ ณัฐ์วริทธิ์

การเร่งแก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง เพื่อให้ประชาชน
ได้มีไฟฟ้าใช้ นับเป็นภารกิจอันยิ่งใหญ่ของ
การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ดังนั้นประชาชน
จึ ง เห็ น การพั ฒ นาระบบการท� ำ งานในทุ ก
ภาคส่วนของ กฟน. มาโดยตลอด โดยเฉพาะ
การพัฒนาระบบ FFM หรือ Field Force
Management ซึ่งเป็นผลงานที่โดดเด่นใน
ช่วงปีที่ผ่านมา ระบบนี้ช่วยให้การด�ำเนินการ
รับเรื่อง ปฏิบัติงาน และแก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง
เป็นไปอย่างรวดเร็ว แม่นย�ำ และทันท่วงที
ระบบงาน FFM ซึ่ ง เริ่ ม ต้ น มาตั้ ง แต่ ป ี
2556 และเริ่มท�ำงานอย่างเต็มรูปแบบทั้ง
18 เขต เมื่อต้นปี 2558 และได้กลายมาเป็น
ระบบงานรับแจ้งและแก้ไขไฟฟ้าขัดข้องที่ดี
ที่สุดในปัจจุบัน
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Increasing the response speed to electrical
outages in order to provide electricity to
the people is a primary directive of the
Metropolitan Electricity Authority (MEA)
therefore the country can constantly see
improvement in every sector of service
by MEA, especially apparent in the
improvements with the FFM system, or
Field Force Management, which has been
an outstanding service of the previous
year, making improvements in flow of
information, work tasks and maintenance,
and the response speed in instances of
electrical outage.
The FFM working system, first
implemented in 2013 and fully adopted into
all 18 district offices in 2015, has become the
best modern system, and represents the
future for fixing electrical outages.

ระบบรับแจ้งไฟฟ้าขัดข้องแบบเก่านั้น
ถูกด�ำเนินการผ่านพนักงาน Call Center และ
พนักงานห้องเวร เมื่อลูกค้าโทรแจ้งเหตุไฟฟ้า
ขัดข้อง พนักงานจะบันทึกการรับแจ้งและส่ง
ข้อมูลเข้าระบบ SAP ซึ่งการท�ำงานในระบบนี้
จะต้ อ งคี ย ์ ข ้ อ มู ล และสั่ ง พิ ม พ์ ก ระดาษเพื่ อ
ส่งงานต่อให้กับพนักงาน กฟน.ที่จะออกไป
ด�ำเนินการแก้ไขไฟฟ้าขัดข้องหน้างาน และ
เมื่อพนักงานด�ำเนินการแก้ไขไฟฟ้าเสร็จสิ้น
แล้ ว จะต้ อ งจดบั น ทึ ก ผลการท� ำ งานและ
ส่ ง ผลบั น ทึ ก กลั บ มายั ง หั ว หน้ า งานเพื่ อ คี ย ์
ข้ อ มู ล เข้ า ระบบ ซึ่ ง การท� ำ งานแบบระบบ
เก่านี้นอกจากพนักงานจะท�ำงานซ�้ำซ้อนใน
หลายขั้ น ตอนแล้ ว ในส่ ว นของพนั ก งานที่
ออกไปแก้ไขเหตุไฟฟ้าขัดข้องหน้างานก็พบ
ปัญหาหลายอย่าง เช่น จุดเกิดเหตุไม่ตรงกับ
ที่แจ้ง หรือใช้เวลานานในการหาจุดเกิดเหตุ
ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากการให้ข้อมูลที่ไม่
ครบถ้วน หรือการสื่อสารที่ไม่ชัดเจนจากทั้ง
สองฝ่าย ดังนั้นระบบ FFM นี้จึงเป็นเหมือน
ฮีโร่ที่เข้ามาช่วยให้ความยุ่งยากในการแก้
ไฟฟ้าขัดข้องหมดไป
การท�ำงานของระบบ FFM โดยก่อนทีจ่ ะ
เข้าสู่ระบบ FFM ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถแจ้งเหตุ
ไฟฟ้าขัดข้องได้ 3 ช่องทาง ได้แก่ MEA Call
Center 1130 การไฟฟ้านครหลวงเขตและ
MEA Smart Life Application หลั ง จาก
รับแจ้ง เจ้าหน้าที่จะส่งข้อมูลทั้งหมดเข้าสู่
ระบบ FFM เพื่อด�ำเนินการแก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง
ต่อไป โดยจะเริ่มค้นหาสถานที่เกิดเหตุทันที
จากนั้นจึงสั่งจ่ายงานให้แก่เขตผู้รับผิดชอบ
เมือ่ เขตได้รบั แจ้งแล้วก็จะด�ำเนินการจ่ายงาน
ให้แก่พนักงานทันที

The old method for response to electrical
outage required the customer to call the call
center to report the incident to an operator.
An employee would record the incident and
send the information along according to the
SAP system, which required the entering of
information and printing out a form to be sent
to a MEA employee, who would then go out
and attend to the outage. After fixing the
problem, the employee would then make note
and send a record of the incident to the team
leader, who would then in turn enter the
information into the system. Using the old
system, besides making numerous steps
redundant, also has various problems for the
employees who are charged with going out
to restore electricity, such as the reported
location being different than the area of
incident, or taking time to figure out the cause
of the outage, and frequent problems
with incomplete information or unclear
communication. The FFM system, like a hero
in shining armor, has brought an end to the
complications which arose in regards to the
restoring of electricity after outages.
With the FFM system the customer has
the option of 3 channels to report an incident
including MEA Call Center 1130, directly
calling MEA District Office, or via MEA Smart
Life Application. After a report is made an
employee sends all information along
according to the FFM system to address the
outage while already determining the location
of the incident, to give the job to the appropriate
department, where an employee can then
respond to the incident immediately.
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Under the FFM system the employee(s)
who will restore electricity to a given area
will receive an urgent message on their
provided tablet devices showing the essential
information regarding the outage and its
causes. Additionally, a navigational system
(Navigator) has also been introduced into
work vehicles, which will provide the fastest
route to the work site while maintaining the
essential information displayed on its screen.
Previously, call center employees and
other shift workers had to fill out multiple
pages of information before a job could be
executed, but with FFM there is less to fill out
and fewer steps to take. When a customer
provides all necessary information, such as
name, surname, phone number, electrical
reader number, and nature of incident, the
quality and expedience of work will be
assured.
The use of photographs is also used
in the FFM system to improve efficiency in
work routines, for example responders to an
incident, if they have any inquiry as to how to
proceed, can send a photograph of the cause

การรับงานจากระบบ FFM
พนักงานผู้ด�ำเนินการแก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง
จะเห็นข้อความแจ้งเตือนผ่านแท็บเล็ต ซึ่งจะ
มีไว้ให้กลุ่มงานแก้ไฟฟ้าขัดข้องแต่ละกลุ่ม
เพื่อรับงานต่างๆ ที่แจ้งเข้ามา โดยจะแสดงให้
เห็นข้อมูลไฟฟ้าขัดข้องและจุดเกิดเหตุต่างๆ
อีกทั้งภายในรถงานแก้ไฟฟ้าขัดข้องจะถูก
ติดตั้งด้วยอุปกรณ์น�ำทาง (Navigator) ซึ่ง
รั บ ต� ำ แหน่ ง จุ ด เกิ ด เหตุ ไ ฟฟ้ า ขั ด ข้ อ งเพื่ อ
น�ำทางพนักงานไปยังจุดเกิดเหตุอย่างรวดเร็ว
และแม่นย�ำ
รวมทุกข้อมูลที่จ�ำเป็นไว้ในหน้าจอเดียว
แต่เดิมนั้นเมื่อพนักงาน Call Center
หรือพนักงานที่ห้องเวรแก้ไฟฟ้าขัดข้องได้รับ
แจ้งเหตุจะต้องคีย์ข้อมูลหลายหน้าจอกว่า
จะสั่งงาน แต่ด้วยระบบ FFM ท�ำให้ช่วยลด
ขั้ น ตอนในการคี ย ์ ข ้ อ มู ล ให้ เ หลื อ เพี ย งไม่ กี่
ขั้นตอน ยิ่งถ้าลูกค้าให้ข้อมูลครบถ้วนทั้งชื่อ
นามสกุล เบอร์โทรติดต่อกลับ เลขเครื่องวัด
ไฟฟ้า รวมทั้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง ก็จะช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท�ำงานได้ดียิ่งขึ้น
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รายงานผลการท�ำงานผ่านภาพถ่าย
การเชื่อมต่อของระบบ FFM ช่วยเอื้อ
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน อย่างเช่นในกรณี
ที่ พ นั ก งานที่ อ อกไปแก้ ไ ขไฟฟ้ า ขั ด ข้ อ งอยู ่
หน้ า งานและต้ อ งการค� ำ ปรึ ก ษาระหว่ า ง
ปฏิบตั งิ าน ก็สามารถถ่ายภาพจากจุดเกิดเหตุ
ผ่านแท็บเล็ตส่งกลับมายังหัวหน้างานหรือ
หน่วยงานที่สังกัดได้ทันที เพื่อช่วยลดความ
ผิดพลาดและประหยัดเวลา

สัญลักษณ์ระบุสถานะการท�ำงาน
ระบบ FFM ได้นำ� สัญลักษณ์และสีมาเป็น
เครื่องหมายแสดงสถานะการท�ำงานเพื่อให้
เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน เมื่อมีการแจ้งเตือน
จากทั้ง 3 ระบบ หน้าจอของพนักงาน Call
Center และพนักงานห้องเวรจะแสดงหน้าต่าง
การท�ำงานที่เหมือนกัน และพนักงานทุกฝ่าย
ต้องกรอกรายละเอียดชุดเดียวกัน โดยระบุ
ชื่อผู้แจ้ง เบอร์โทรศัพท์ หมายเลขเครื่องวัด
สาเหตุการขัดข้อง เมื่อส่งข้อมูลเข้าระบบแล้ว
ทางด้านขวามือของหน้าจอจะปรากฏสถานะ
แสดงการจ่ายงาน สีแดงหมายถึงการรับแจ้ง
และก�ำลังด�ำเนินการแก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง หาก
ท�ำการแก้ไขเสร็จสิน้ แล้วสถานะจะถูกเปลีย่ น
เป็นสีเขียว
นอกจากนัน้ ไอคอนทีป่ รากฏบนแผนทีย่ งั
ระบุให้พนักงานทราบว่ามีการแจ้งเหตุไฟฟ้า
ขัดข้องจากช่องทางใด หากปรากฏไอคอน
รูปคน หมายถึงการแจ้งผ่านห้องเวร ไอคอน
รูปโทรศัพท์บ้าน หมายถึงการแจ้งผ่าน Call
Center และไอคอนรูปสมาร์ทโฟน หมายถึง
การแจ้งผ่าน MEA Smart Life ทั้งนี้เพื่อให้
เกิ ด ความสะดวกสบายในการท� ำ งานมาก
ยิ่งขึ้นนั่นเอง ระบบ FFM หรือ Field Force
Management ถื อ เป็ น การพลิ ก โฉมครั้ ง
ยิ่งใหญ่ของ กฟน. เพื่อให้ลูกค้าได้รับการ
บริการอย่างรวดเร็วนั่นอง

of the incident to their team leader, or
directly to any relevant department,
reducing the possibility for human
error and saving time.
The layout and operation of the
FFM system was designed with
colour coding to ensure that all
parties understand each other
correctly, when an incident is reported
using one of the 3 specified methods,
the computer screen of the call center
employee and other appropriate
employees will show the same
display and will be presented with
identical forms, with the customer
name, surname, phone number,
electrical reader number, and cause
of outage. Once the form has been
entered, the right hand side of the
screen will show a job description in
red, signifying that the job is not yet
complete, with it changing to green
when the job is done. Additionally,
an icon in the display will inform the
user of which channel was used to
report the incident, with an image of
a person as the icon for cases
reported via shift workers, a telephone
as the icon for incidents reported to
the call center, and an icon depicting
a smartphone for reports received
by MEA SmartLife application to
further improve efficiency. FFM,
or Field Force Management, is
considered a remarkable improvement
by MEA, serving its intent to provide
customers with faster service.
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เรื่อง ทศพล

กฟน. มอบตราสัญลักษณ์
สุดยอดอาคารประหยัดพลังงานปีที่ 2 และ 3
เป็นที่รู้กันดีว่า การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)
ได้ให้ความส�ำคัญกับการประหยัดพลังงาน
มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้นอกจากสนองนโยบาย
ของรัฐบาลแล้ว ยังถือเป็นการให้ความส�ำคัญ
กับการลดภาวะโลกร้อนที่ไม่ใช่เป็นภารกิจ
ของประเทศไทยเท่านั้น แต่ยังถือเป็นภารกิจ
ของโลกที่ประชาชนของทุกประเทศก�ำลังให้
ความส�ำคัญอยู่ในขณะนี้
โครงการ “กฟน. อาคารประหยัดพลังงาน”
จึงเป็นมาตรการหนึ่งในการส่งเสริมให้ภาค
รัฐและเอกชน ให้ความส�ำคัญกับการลดการ
ใช้พลังงานไฟฟ้าในอาคาร โดยส่งเสริมการ
ปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพการใช้ พ ลั ง งานใน
อาคารให้คมุ้ ค่า และส่งเสริมให้เจ้าของอาคาร
เกิดแรงจูงใจในการอนุรักษ์พลังงาน และใช้
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The Metropolitan Electricity Authority
(MEA) has continued to give importance
to energy saving efforts. Moreover, in
addition to realizing the government’s
policies, MEA also acknowledges the
urgency of addressing global warming,
which isn’t merely a national responsibility,
but a duty that citizens of all countries are
taking very seriously.
The “MEA Energy Saving Building”
project is a notable initiative that encourages
the state and private sector to give importance
to reducing energy consumption in buildings
by supporting a building’s energy efficiency

พลังงานในอาคารอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
ก�ำหนดกลุ่มอาคารเป้าหมายในเขตจ�ำหน่าย
กระแสไฟฟ้าของ กฟน. ได้แก่ กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี และสมุทรปราการ
ทั้งนี้จากความตั้งใจด�ำเนินการอย่าง
ทุ่มเทของอาคารประเภทอาคารส�ำนักงาน
และโรงแรมที่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการในปี 2557
สามารถคิ ด เป็ น พลั ง งานไฟฟ้ า ที่ ป ระหยั ด
ลงได้ทั้งสิ้น 7.87 ล้าน kWh ต่อปี คิดเป็นเงิน
ค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้ 23.72 ล้านบาทต่อปี
เทียบเท่าการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้กว่า 4.6 พันตันต่อปี ขณะที่ปีแรก
ของโครงการนี้ (ปี 2556) ในอาคารประเภท

โรงพยาบาลและไฮเปอร์มาร์เก็ต มีผลประหยัด
พลังงานไฟฟ้ารวม 4.70 ล้านหน่วยต่อปี คิด
เป็นเงินค่าไฟฟ้าทีป่ ระหยัดได้ 18.23 ล้านบาท
ต่อปี ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ลงได้ 3.4 พันตันต่อปี
หากรวมผลประหยัดค่าไฟฟ้าในระยะ
2 ปีทดี่ ำ� เนินโครงการ จาก 90 อาคารทีเ่ ข้าร่วม
กิจกรรม จะคิดเป็นพลังงานไฟฟ้าที่ประหยัด
ลงได้ถึง 12.58 ล้านหน่วย คิดเป็นเงินค่า
ไฟฟ้าที่ประหยัดได้รวม 41.95 ล้านบาท และ
สามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงได้รวม 8 พันตันต่อปีเลยทีเดียว
ซึง่ ความเป็นจริง 41.95 ล้านบาททีป่ ระหยัดไป

capabilities; as well as giving incentives to
building owners to conserve energy and
efficiently manage energy consumption in
buildings. The project targets buildings
within MEA’s power distribution network
which are Bangkok, Nonthaburi and
Samut Prakan.
Extensive efforts by buildings and hotels
that have participated in the program in 2014
have resulted in energy savings amounting
7.87 million kWH per year which translates to
a total of 23.72 million Baht in savings
per year. This amount also results in a 4.6
thousand ton annual reduction in carbon
dioxide emissions. In the first year of the
program’s inception in 2013, hospital and
hypermarket type buildings contributed to
energy savings of 4.7 million units per year,
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คือรายได้ของ กฟน. ที่สูญเสียไป แต่ กฟน.
ไม่ได้หว่ งแค่ผลประกอบการของตัวเองเท่านัน้
สิ่งส�ำคัญยิ่งกว่ารายได้ นั่นคือการได้ช่วยลด
การใช้พลังงานในการผลิตกระแสไฟฟ้าลง
ซึง่ เท่ากับได้ชว่ ยโลกของเราอีกทางหนึง่ นัน่ เอง
ส� ำ หรั บ การจั ด กิ จ กรรมในปี นี้ พ บว่ า มี
อาคารทีไ่ ด้รบั รางวัลจ�ำนวน 13 อาคาร ซึง่ การ
พิจารณาตัดสินผลรางวัล คณะกรรมการได้
พิ จ ารณาจากผลประหยั ด พลั ง งานไฟฟ้ า
ผลการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ค่ า ไฟฟ้ า ที่ ป ระหยั ด ลง และกิ จ กรรมสร้ า ง
จิตส�ำนึกอนุรกั ษ์พลังงาน จนได้อาคารโรงแรม
จ�ำนวน 4 แห่ง และอาคารส�ำนักงานจ�ำนวน
9 แห่ง เข้ารับรางวัล MEA Energy Saving
Building Awards 2014 ประกอบด้วยโรงแรม
ที่ได้รับรางวัลตราสัญลักษณ์ “กฟน. อาคาร
ประหยัดพลังงานดีเลิศ” คือโรงแรมริชมอนด์
ได้ รั บ เงิ น รางวั ล จ� ำ นวน 2,000,000 บาท
และถือเป็นสุดยอดอาคารประหยัดพลังงาน
ของ กฟน. ประจ�ำปี 2014 ส่วนในประเภท
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which results in a total of 18.23 million baht
in savings per year, culminating in an annual
decrease in carbon emissions by 3.4
thousand tons.
Energy saving efforts in the first 2 years
of the programs saw the participation from
90 buildings which resulted in energy savings
amounting to 12.58 million units, saving 41.95
million Baht and reducing carbon dioxide
emissions by 8 thousand tons. In reality,
the 41.95 million Baht saved is, in fact, lost
revenue by MEA. However MEA does
not prioritize its earnings above all other
aspirations. What is more important than
revenue is the decrease in energy consumption,
which is MEA’s way of contributing to the
world.
This year’s event recognized 13
award-winning buildings which the committee
has deemed to have reduced energy
consumption, carbon dioxide emissions,
electrical costs and have demonstrated an
energy-conscious attitude. This year’s award
was granted to 4 hotels and 9 office buildings.
The building which received MEA Energy
Saving Building Awards 2014 along with the
“MEA Exemplary Building for Energy Savings”
certification label was the Richmond Hotel

อาคารประหยัดพลังงานประเภทดีเด่นพิเศษ
คือโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ
ได้รับเงินรางวัล 500,000 บาท และอาคาร
ประหยั ด พลั ง งานระดั บ ดี เ ด่ น คื อ โรงแรม
แกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอร์จูน และ
โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์
ส�ำหรับในส่วนประเภทอาคารส�ำนักงาน
แม้ว่าจะไม่มีอาคารที่ได้รับตราสัญลักษณ์
“กฟน. อาคารประหยัดพลังงานในระดับดีเลิศ”
แต่ก็มีอาคารที่ได้รับตราสัญลักษณ์ “กฟน.
ประเภทอาคารประหยัดพลังงานดีเด่นพิเศษ”
คืออาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์
ได้รับเงินรางวัล 500,000 บาท ส่วนอาคารที่
ได้รับตราสัญลักษณ์ “กฟน. อาคารประหยัด
พลังงานดีเด่น” คืออาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ 1
(สีลม), ซี.พี. ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์จูนทาวน์),
ซี.พี. ทาวเวอร์ 3 (พญาไท), อินเตอร์เชนจ์ 21,
เอ็กซิมแบงก์, บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลดิ้ง
จ�ำกัด (มหาชน), เซ็นทรัลทาวเวอร์เอ ปิ่นเกล้า
(ส�ำนักงาน) และสถาบันวิทยาการตลาดทุน
ทั้ ง หมดทั้ ง ปวงที่ กฟน.ยั ง คงเดิ น หน้ า
อย่างต่อเนื่อง ก็เพื่อยืนยันเจตจ�ำนงในการ
รณรงค์การลดใช้พลังงานไฟฟ้า และถึงแม้ว่า
กฟน.จะเป็นองค์กรที่ด�ำเนินกิจการจ�ำหน่าย
กระแสไฟฟ้า แต่ก็ตระหนักถึงความส�ำคัญ
ในการอนุรักษ์พลังงาน รวมถึงการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารอย่าง
รู้คุณค่า เพื่อก่อเกิดประโยชน์ในระยะยาว
และส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด การใช้ พ ลั ง งานไฟฟ้ า
อย่างยั่งยืน

which was considered to be MEA’s
exemplary building for energy saving for
2014, receiving a cash prize of 2,000,000
Baht. Receiving the award of special excellence
is the Intercontinental Hotel Bangkok,
garnering a prize of 500,000 Baht. The
remaining hotels receiving the award of
notable excellence are the Grand Mercure
Bangkok Fortune Hotel and the Pullman
Bangkok King Power Hotel.
The category of office buildings did not
receive the “MEA Exemplary Building for
Energy Savings” certification label. However,
the award of special excellence was handed
to The Offices At CentralWorld, receiving a
money prize of 500,000 Baht. Buildings which
received the award of notable excellence are
the CP Tower 1 (Silom), CP Tower 2 (Fortune
Town), CP Tower 3 (Phayathai), Interchange
21, Exim Bank Thailand, Ratchaburi Electricity Generating Holdings Plc., Central Plaza
Pinklao Office Building and Capital Market
Academy.
MEA is committed in its continuing efforts
to promote energy reduction initiatives.
Despite MEA being an electricity generating
organization, MEA places great importance
in the preservation of energy and the
improvement of energy efficiency in buildings
in order to create long term benefits and
sustainable energy consumption practices.
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F L A S H BACK

ก่อนจะเป็น
การไฟฟ้านครหลวง
เรื่อง Weerapa

“ต่อไปบ้านเมืองจะเจริญขึ้นไปทางทิศเหนือ”
พระราชด�ำรัสของพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในปี พ.ศ.2455
อันเป็นจุดเริ่มต้นการก่อก�ำเนิด
การไฟฟ้านครหลวงสามเสน
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้เจ้าพระยายมราช
(ปั้น สุขุม) ซึ่งเป็นเสนาบดีกระทรวงนครบาล
และผู้บังคับบัญชากรมสุขาภิบาลในขณะนั้น
ด�ำเนินการจัดตั้งการประปาและโรงไฟฟ้าที่
สามเสนไปพร้อมๆ กัน โดยจัดให้มีรูปแบบ
การจัดการอย่างการค้าขาย หรือที่เรารู้จักใน
ปัจจุบันนี้ว่า “รัฐวิสาหกิจ”
เจ้าพระยายมราชได้กู้เงินจากกระทรวง
การคลังเป็นจ�ำนวนเงิน 1 ล้านบาท เพื่อด�ำเนิน
การก่อสร้างโรงไฟฟ้า ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.
2455 และจัดให้มีการประกวดราคา ซึ่งบริษัท
อัลเกไมเน อีเล็คตริซิเตท เกเซ็ล ซาฟท์ จ�ำกัด
(AEG) จากกรุงเบอร์ลิน ชนะการประมูล โดย
เริ่มด�ำเนินการก่อสร้างในวันที่ 20 มีนาคม
2456 จากนั้นจึงทดลองเดินเครื่องผลิตไฟฟ้า
และเริม่ จ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้าในอีก 1 ปีตอ่ มา
โดยใช้ชื่อว่า “การไฟฟ้าหลวงสามเสน” ซึ่งใน
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The Establishment of the
Metropolitan Electricity Authority
“The country’s development
will expand to the north”

words by His Majesty King Chulalongkorn in 1912
which initiated the establishment of
Samsen Metropolitan Electricity Authority.
เวลาต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “กองไฟฟ้าหลวง
สามเสน” เพื่อให้กระแสไฟฟ้านั้นกระจาย
ครอบคลุมทุกพื้นที่ในกรุงเทพฯ จึงมีการแบ่ง
การจ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้าอย่างชัดเจน โดย
การไฟฟ้ากรุงเทพฯ เป็นผู้จ�ำหน่ายบริเวณ
พื้นที่ทางตอนใต้ของคลองบางกอกน้อย และ
บางล�ำพูลงมา ส่วนกองไฟฟ้าหลวงสามเสน
เป็นผู้จ�ำหน่ายให้กับพื้นที่ทางเหนือนับจาก
คลองดังกล่าว ส่วนในจังหวัดอื่นๆ รัฐบาลได้
แต่งตั้ง “คณะกรรมการการไฟฟ้าก�ำลังน�้ำ”
เนื่ อ งจากตามจั ง หวั ด น้ อ ยใหญ่ ข องประเท
ศมีพลังงานจากน�้ำตกและแม่น�้ำ จึงน่าจะ
น� ำ พลั ง งานเหล่ า นี้ ม าผลิ ต พลั ง งานไฟฟ้ า
ทดแทนเครื่องจักรไอน�้ำและน�้ำมันดีเซล ซึ่งมี
ค่าใช้จา่ ยสูง แต่ทว่าขณะก�ำลังพิจารณาเรือ่ งนี้
อยู่นั้นได้เกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 ขึ้นเสียก่อน
เป็นเหตุให้การด�ำเนินการในเรื่องนี้สะดุดลง

His Majesty King Chulalongkorn had
granted Chao Phraya Yom Marat, who was
the Chief Official of the Municipality and
Commander of the Sanitation Department of
the time, the task of jointly establishing
the Samsen electricity and water supply
authorities with a business-like managerial
system known in present times as a state
enterprise.
Chao Phraya Yom Marat secured 1
million Baht from the Ministry of Finance in
order to initiate the construction of the power
plant in February of 1912 and held a price
auction which was finally won by German
company Allgemeine ElektrizitätsGesellschaft (AEG). The project was initiated
in March 20, 1913 and started generating and
distributing electricity 1 year later under the
name “Samsen Electricity Authority” and was
eventually renamed “Samsen Metropolitan
Electricity Authority”. In order to distribute
electricity to the entirety of Bangkok, the
authority established clear distribution zones
whereby the Bangkok Electricity Authority was
in charge of areas south of the Bangkoknoi
canal and Bang Lamphu while the Samsen

Metropolitan Electricity Authority was in
charge of distributing energy to areas
north of the Bangkok Electricity Authority’s
jurisdiction.
The provinces of Thailand possess vast
amounts of waterfalls and rivers. Therefore
the government resolved to establish
the “Committee on Hydroelectric Power
Generation” in order to capitalize on the
potential of hydroelectric power in place of
costly steam-powered machinery and diesel
fuel which was in wide use at the time.
However, the project was not immediately
actualized due to the escalation of World War II.

A Beacon Amidst the World War

แสงสว่างกลางยุคสงครามโลก
ผลพวงของสงครามน�ำมาซึง่ ความสูญเสีย
และความมืดมิด โรงจักรสามเสนและโรงจักร
วัดเลียบซึ่งเป็นโรงผลิตไฟฟ้าได้ถูกท�ำลายลง
พร้อมกัน เมืองฝั่งพระนครและธนบุรีตกอยู่
ในความมืดมิด บริษัท ไฟฟ้าไทยคอร์ปอเรชั่น
จ� ำ กั ด ได้ ท� ำ การซ่ อ มแซมโรงจั ก รวั ด เลี ย บ
โดยใช้เวลาประมาณ 2 เดือน ต่างจากโรงจักร
สามเสนที่ใช้เวลาซ่อมแซมนานถึง 4 ปี อีก
หนึ่งจุดเปลี่ยนที่ส�ำคัญคือ ในวันที่ 1 มกราคม
พ.ศ.2493 บริ ษั ท ไฟฟ้ า ไทยคอร์ ป อเรชั่ น
จ�ำกัด ได้หมดสัมปทานลง รัฐบาลจึงได้เข้ามา
ด�ำเนินการเกี่ยวกับการไฟฟ้าแทน และในวันที่
5 มกราคม พ.ศ.2496 ได้มีพระราชบัญญัติ
การพลังงานแห่งชาติ โดยมีคณะกรรมการ
พลั ง งานแห่ ง ชาติ เ ป็ น ผู ้ ว างนโยบายและ
พิจารณาโครงการต่างๆ เกีย่ วกับด้านพลังงาน
คณะกรรมการพลังงานแห่งชาติได้จดั ตัง้
“องค์การพลังงานไฟฟ้าลิกไนท์” เพือ่ ผลิตและ
จ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้าในภาคใต้ ต่อมารัฐบาล
ได้จัดตั้ง “การไฟฟ้ายันฮี” เพื่อก่อสร้างเขื่อน

ภูมิพลเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า เพื่อตอบสนอง
ต่อความต้องการในการใช้พลังงานทีเ่ พิม่ สูงขึน้
โดยเฉพาะในเขตนครหลวง การไฟฟ้ายันฮี
จึงได้สร้างโรงไฟฟ้าที่เชิงสะพานพระรามหก
เรียกว่า “โรงจักรพระนครเหนือ”
ในวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2501 มีการรวม
“การไฟฟ้ากรุงเทพฯ” เข้ากับ “กองไฟฟ้าหลวง
สามเสน” เข้าเป็นองค์การเดียวกัน โดยใช้
ชื่อว่า “การไฟฟ้านครหลวง” ท�ำหน้าที่ผลิและ
จ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้าในเขตนครหลวงนับแต่
นั้นมา โดยโอนโรงจักรผลิตไฟฟ้าต่างๆ ให้
“การไฟฟ้ายันฮี” เป็นผูผ้ ลิตพลังงานไฟฟ้าแทน
ซึง่ โรงจักรทีโ่ อนไปนีภ้ ายหลังเรียกว่า “โรงจักร
พระนครใต้” และการไฟฟ้านครหลวงท�ำหน้าที่
เป็นผู้จ�ำหน่ายไฟแต่เพียงอย่างเดียว นอกจากนี้
ในปี พ.ศ.2505 ได้มกี ารวางแผนเปลีย่ นแรงดัน
ไฟฟ้าให้เป็น 220 โวลต์ตามมาตรฐาน เพื่อใช้
กับเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด การเปลี่ยนแปลง
ครั้งนี้นับเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนระบบ
การจ่ายไฟฟ้าภาคครัวเรือน และก่อให้เกิดผล
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศ

ข้อมูลอ้างอิง - หนังสือ “50 ปี กฟน. มิตรที่อยู่ใกล้ชิดประชาชน” - หนังสือ “55 ปี การไฟฟ้านครหลวง”
REFERENCES - “50 Years of MEA by the People’s Side”/ “55 Years of the Metropolitan Electricity Authority”

World War II brought the country to an
era of loss and despair; the Samsen and Wat
Lieb power plants were simultaneously
destroyed and both the Phra Nakhon and
Thonburi sides of the city fell in to darkness.
Thai Electricity Corporation plc was able to
repair the Wat Lieb power plant within 20
months. However, the Samsen power plant
was not restored for another 4 years. This led
to an important change in January 1, 1953,
when Thai Electricity plc reached the end of
its concession contract. The government
decided to step in to manage power
generating operations and in January 5, 1953,
it officiated the National Electricity Generating
Act with the National Energy Committee in
charge of energy-related policies and
projects.
The National Energy Committee
established the Lignite Authority to generate
and distribute electricity in the South. Later
on, the government established the Yanhee
Electricity Authority which initiated the
construction of the Bhumibol Dam in order to
satisfy the increasing demands of electricity
in the country as well as the Phra Nakhon Nua
Plant near the Rama VI Bridge to accommodate the needs of residents in the Bangkok
metropolitan area.
The Bangkok Electricity Authority and
the Samsen Metropolitan Electricity Authority
were merged on August 1, 1958, to form the
Metropolitan Electricity Authority (MEA) which
has been in charge of the generation and
distribution of electricity ever since. MEA
eventually transferred their Phra Nakhon Tai
power-generating plants to the Yanhee
Electricity Authority and became solely in
charge of electrical distribution. In 1962,
MEA changed its voltage standard to 220
volts in order to accommodate all electrical
appliances. This change marked the
beginning of the country’s household energy
distribution methods which contributed to the
nation’s economic advancement.
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อะไร อะไร ก็ “ดีเนาะ”
เรื่อง มยุริญ ผ่องผุดพันธ์ ภาพประกอบ oum

ถ้ามีสิ่งดีๆ เกิดขึ้นในชีวิต.....มันก็ “ดีเนาะ” อยู่แล้ว
แต่ ถ ้ า มี สิ่ ง ไม่ ดี เ กิ ด ขึ้ น ในชี วิ ต ล่ ะ ! เราจะบอกว่ า
ดีเนาะ บ้างได้ไหม
หากมีเหตุการณ์ไม่ดีเกิดขึ้นในชีวิต แต่คุณ
สามารถบอกตัวเองได้วา่ “ดีเนาะ” แถมยังหาเหตุผล
แง่บวกมาสนับสนุนความ “ดีเนาะ” นั้นๆ ได้ อยาก
บอกว่าคุณคือคนที่สุดยอดมากๆ ค่ะ ยกตัวอย่าง
เช่น หากคุณหมอแจ้งว่าคุณเป็นโรคร้ายที่รักษา
ไม่หาย มันก็ “ดีเนาะ” เพราะเราจะได้หันกลับมา
ดู แ ลสุ ข ภาพมากขึ้ น ดี เ นาะ...ที่ เ รารู ้ ว ่ า ชี วิ ต เรา
เหลือน้อยแล้ว ดีเนาะ...ที่เราจะได้ใช้ชีวิตต่อไป
อย่างไม่ประมาท ดีเนาะ...ที่เราจะได้เร่งสร้างบุญ
กุศลเพื่อเป็นเสบียงเดินทางต่อไปภายภาคหน้า
ฯลฯ เรียกว่ามีสารพัดเหตุผล...ดีเนาะ ที่จะท�ำให้
คุณมีความสุขแม้จะเป็นโรคร้าย
มีหลวงพ่อองค์หนึ่งซึ่งเลื่องลือกันว่าเป็นพระ
ที่มีแต่ความสุข ไม่เคยมีความทุกข์.....
วั น หนึ่ ง โยมมานิ ม นต์ ท ่ า นไปเทศน์ ที่ บ ้ า น
บอกท่านว่าจะมารับแต่เช้า หลวงพ่อก็นงั่ รอจนสาย
โยมก็ไม่มาสักที ท่านจึงว่า “ไม่มาก็ดีเหมือนกัน
เนาะ เราฉันข้าวของเราดีกว่า”
ท่านฉันข้าวได้ไม่กี่ค�ำ โยมก็มารับพอดี กราบ
กรานขอโทษที่มาช้าเหตุเพราะว่ารถเสีย
หลวงพ่อจึงหยุดฉัน “ก็ดเี นาะ ไปฉันทีง่ านเนาะ”
หลวงพ่อนัง่ รถไปได้สกั พักเครือ่ งรถก็ดบั คนขับ
บอก “รถเสียครับ” หลวงพ่อก็ว่า “ดีเนาะ ได้หยุดพัก
ชมวิวเนาะ”
คนขับง่วนอยู่กับรถพักใหญ่ ท�ำอย่างไรเครื่อง
ก็ไม่ติด จึงออกปากขอร้องให้หลวงพ่อช่วยเข็นรถ
ความจริงหลวงพ่อก็แก่แล้ว ข้าวก็ฉันได้ไม่กี่ค�ำ
แต่แทนที่จะบ่นท่านกลับยิ้มแล้วบอกว่า “โอ้ดีเนาะ
ได้ออกก�ำลังเนาะ”
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แล้วท่านก็ขมีขมันออกแรงช่วยเข็นรถ
จนวิ่งได้ ปรากฏว่ากว่าจะถึงบ้านงานก็เลย
เที่ยงแล้ว หมดเวลาฉันอาหารไปแล้ว เป็น
อันว่าวันนั้นหลวงพ่ออดข้าวทั้งสองมื้อ แต่
เนื่องจากได้เวลาเทศน์แล้ว เจ้าภาพจึงนิมนต์
ท่านขึ้นเทศน์ทันที หลวงพ่อก็สนองด้วยดี “ดี
เนาะ มาถึงก็ได้ท�ำงานเลยเนาะ”
ว่าแล้วท่านก็ขึ้นธรรมาสน์เทศน์จนจบ
มีคนชงกาแฟถวาย แต่เผลอตักเกลือใส่แทน
น�้ำตาล หลวงพ่อจิบกาแฟไปได้หน่อยก็บอก
โยมว่า “ดีเนาะ” แล้วก็วาง ธรรมเนียมของ
ญาติโยมที่ศรัทธาเกจิอาจารย์ เวลาท่านฉัน
อะไรเหลือลูกศิษย์ก็อยากได้บ้าง ถือเป็นสิริ
มงคล แต่ลูกศิษย์ดื่มกาแฟแค่อึกแรกเท่านั้น
ก็พ่นพรวดออกมา
“เค็มปี๋เลยหลวงพ่อ ฉันเข้าไปได้ยังไง!”
“ดีเนาะ ฉันกาแฟหวานๆ มานาน”
หลวงพ่อว่า “ฉันเค็ม ๆ มั่งก็ดีเหมือนกัน”
ไม่วา่ มีอะไรเกิดขึน้ กับท่าน จะแย่แค่ไหน
หลวงพ่อก็มองเห็นแต่แง่ดี ท่านจึงไม่มีความ
ทุกข์เลย
เคยมี ลู ก ศิ ษ ย์ ใ กล้ ชิ ด คนหนึ่ ง ไปท� ำ ผิ ด
ถูกจับติดคุก ท่านก็ว่า “ก็ดีเนาะ มันจะได้
ศึกษาชีวิต”
หลวงพ่อดีเนาะเป็นพระผู้ใหญ่แห่งวัด
มัชฌิมาวาส จังหวัดอุดรธานี เป็นผู้ที่มองเห็น
ข้อดีของทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับท่าน อีกทั้งท่าน
ยังมองคนอื่นในแง่ดีเสมอ ไม่เคยว่าใครหรือ
จับผิดใคร เจอปัญหาอะไรๆ ก็พูดว่า “ดีเนาะ”
ในที่สุดจึงได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็น
“พระเทพวิสุทธาจารย์ สาธุอุทานธรรมวาที”
ซึ่งแปลว่า ผู้สอนธรรมด้วยการเปล่งค�ำว่า
“ดีเนาะ”. (หลวงพ่อดีเนาะ เขียนเล่าเรื่องโดย
พระไพศาล วิสาโล)
“ดีเนาะ” คาถาสร้างความสุข เรื่องของ
หลวงพ่ อ ข้ า งต้ น น่ า จะเป็ น แรงบั น ดาลใจ
เป็นก�ำลังใจให้คุณมองโลกในแง่ดียิ่งๆ ขึ้นไป
นะคะ ในที่สุดคนที่มองโลกในแง่ดี คือคนที่มี
ความสุข แม้จะมีความทุกข์มากมายแค่ไหน
ความทุกข์นั้นก็ท�ำร้ายคุณไม่ได้ หากคุณมีวิธี
คิดที่จะเปลี่ยนทุกวิกฤติให้เป็นโอกาส และ
เป็นความสุขของคุณเอง สุดท้ายแล้วอะไร
อะไร ก็ดีเนาะ ...เอวังก็มีด้วยประการละฉะนี้

EVERYTHING
IS AWESOME

When good things happen in our lives…
most of us would say “That’s good!” What
about if bad things happen to us in our
lives? Would we say, “That’s good!” as
well?

When bad things happen to you, are you
the kind of person who is still able to say,
“That’s good!” and look on them as a good
learning experiences? I think that this kind of
person is amazing. For example, should a
doctor tell them that they have an incurable
disease; they still manage to look at it in a
positive light. That’s good that I know how
much time I have left, good that I can live what
life I have left to the fullest, good that I’ll be
able to make merit for my next life Etc.
Essentially, they can find many good things
even in the direst of circumstances.
There once was a Monk who, so the
stories say, was never troubled by negative
thoughts and lived a life of pure happiness.
One day, a man invited the monk to his home
to say prayers. The man said he would come
to get the monk in the morning, but many
hours later, he still had not showed. The monk,
who had been sitting and waiting for the man
this entire time merely thought, “Excellent,
Now I’ll be able to eat instead!” However,
after just a few bites, the man finally showed
up. The man apologized for being late as his
car had broken down. The monk stopped
eating and exclaimed, “That’s good! Now I’ll
be able to eat at your beautiful home instead!”
After a bit of a drive, the car broke down again.
The monk, ever in a good mood, said,
“Wonderful! Now we’ll be able to stop and
take in the great view.” The man tried to fix
the car for some time but in the end, he could
not. He sheepishly asked the monk to help
him push the car. Although the monk was old
and hungry, he did not complain. Instead, the
monk gave the man a big smile and said
“Perfect! I needed some exercise!”
So saying, the monk helped the man
push his car. When they finally arrived at the
man’s house, it was very late, and the monk,
who had taken a vow, was unable to eat at
that time. The man invited him to begin his
sermon and the monk, ever happy, said
“Great! I get to work right away!” Once his
sermon was over, a member of the household
offered the monk a cup of coffee. Sadly, that
person had accidentally put salt in the coffee
instead of sugar. The monk took a few small
sips and exclaimed “This is fantastic!” and
handed the cup back. Tradition dictates that
it is good luck to finish the leftovers of a monk,

so the household member immediately took
a big gulp and promptly spat it out.
“Uuuuughhhh! That’s so salty! How did
you ever manage to drink that?”
“Ahhhh, well you see I’ve always drank
sweet coffee, so it was nice to experience
something new.”
The happy monk was one of the elder
monks of Matchimawat temple in Udon Thani
Province. He was always positive about
everything and everyone he ever came across
in his life. He never scolded, or blamed
anyone. No matter what problems he came
across, he always looked on the bright
side. In the end, he became known as
“Phrathepwisuttachan Satu Utandharmawathi”
which means: He who teaches by being
positive. (The Happy Monk was written by:
Phrapaisan Wisalo)
“That’s good!” in and of itself can be
considered a prayer for happiness. The story
of the happy monk should be something that
inspires you to look at the world in a positive
way, and thus find happiness within yourself.
No matter what hardships you face, they can
never truly harm you if you always look at them
as a great opportunity. Essentially, everything
should be awesome.
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G O O D LIVING

แบคทีเรีย
วายร้ายหน้าร้อน

อาหารเป็นพิษ
โรค (ไม่ควร) ฮิตหน้าร้อน
เรื่อง ผศ.นพ. ยุทธนา ศตวรรษธรรมรง

ทุกคนทราบดีวา่ ปัญหาโลกร้อนส่งผลกระทบ
ต่อระบบนิเวศน์ในโลกของเรามากมาย โดยเฉพาะ
เรื่องความเป็นอยู่ของมนุษย์ที่ต้องปรับตัว
ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
อย่างรวดเร็ว ซึง่ ปัญหาด้านสุขภาพและโรคภัย
ต่างๆ ที่มาพร้อมกับอุณหภูมิที่สูงขึ้น ในช่วง
เดือนมีนาคม - พฤษภาคมของทุกปี เป็นช่วง
ที่อุณหภูมิในประเทศไทยสูงขึ้น ปัญหาของ
โรคที่ พ บบ่ อ ยเมื่ อ หน้ า ร้ อ นมาเยื อ นก็ คื อ
ปั ญ หาสุ ข ภาพที่ เ กิ ด จากการรั บ ประทาน
อาหารที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคอาหารเป็นพิษ
แม้วา่ เราจะไม่สามารถท�ำให้โลกเย็นลงได้เพียง
ชั่วข้ามคืน แต่เราสามารถดูแลตัวเองเพื่อ
ป้องกันการเกิดโรคได้

อาการป่วยที่พบเห็นได้บ่อยในช่วงหน้าร้อน
ก็คือ โรคอาหารเป็นพิษ เนื่องจากอุณหภูมิ
ทีส่ งู ขึน้ ในช่วงนีเ้ หมาะแก่การเจริญเติบโตของ
แบคทีเรีย จึงท�ำให้อาหารเสียง่าย ยกตัวอย่าง
ให้เห็นภาพดังนี้ โดยปกติแบคทีเรียในอาหาร
จะมีอยู่แล้วแต่ก็มีในปริมาณน้อย เมื่อเรา
รับประทานอาหารเข้าไปร่างกายจะมีเม็ดเลือด
ขาว รวมทั้ ง ภู มิ คุ ้ ม กั น ที่ ส ามารถท� ำ ลาย
แบคทีเรียเหล่านัน้ ได้ แต่พออุณหภูมสิ งู ขึน้ จะ
ท�ำให้แบคทีเรียจาก 10 ตัว เติบโตเป็น 100
เป็น 1,000 ตัวในเวลาอันรวดเร็ว เมื่อร่างกาย
ไม่สามารถฆ่าเชื้อในปริมาณที่มากขนาดนั้น
ได้ จึงจ�ำเป็นต้องก�ำจัดเชือ้ โรคออกไป โดยการ
อาเจียนหรือการถ่ายท้อง ดังนั้นเราจึงพบว่า
ผู้ป่วยด้วยโรคนี้เบื้องต้นจะมีอาการคลื่นไส้
และปวดมวนท้อง
อาการแบบไหนถึงเรียกว่าอาหารเป็นพิษ
โดยปกติ จ ะเริ่ ม ปรากฏอาการหลั ง
รับประทานอาหารภายใน 48 ชั่วโมง จากนั้น
จะเริ่มปวดมวนท้อง ถ่ายเหลวมากกว่า 3 ครั้ง
ภายใน 24 ชัว่ โมง บางรายอาจมีอาการคลืน่ ไส้
เป็นไข้ และเบื่ออาหารร่วมด้วย
เยียวยาอาการเบื้องต้น
การอาเจียนหรือถ่ายเหลวจะยิ่งท�ำให้
ร่างกายขาดน�้ำ เบื้องต้นควรดื่มสารละลาย
เกลือแร่ โดยจิบทีละนิดบ่อยครั้งเพื่อป้องกัน
การขาดน�้ำและเกลือแร่ หากอาการไม่ดีขึ้น
ควรรีบไปพบแพทย์ เพราะหากเกิดการสูญเสีย
น�ำ้ ในร่างกายมากอาจช็อกจนเสียชีวติ ได้ สิง่ ที่
ต้ อ งระวั ง อี ก อย่ า งคื อ ห้ า มรั บ ประทานยา
ฆ่าเชื้อ เนื่องจากท้องร่วงเกิดได้จากหลาย
สาเหตุ ควรให้แพทย์เป็นผู้วินิจฉัยอาการและ
สั่งยาให้รับประทานตามความเหมาะสม รวม
ทัง้ ห้ามรับประทานยาหยุดถ่าย เพราะการถ่าย
เป็นกลไกที่ร่างกายขับเชื้อโรคและของเสีย
ออกไป การรับประทานยาหยุดถ่ายจะท�ำให้
ล�ำไส้ท�ำงานน้อยลงจากเดิมที่ล�ำไส้เคยบิดตัว
เพือ่ ขับของเสียก็จะท�ำให้ลำ� ไส้หยุดนิง่ ส่งผลให้
เชื้อแบคทีเรียเจริญเติบโตเข้าสู่กระแสเลือด
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WHAT SPECIFIC
SYMPTOMS CONSTITUTE
FOOD POISONING ANYWAY?

หลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง
โรคอาหารเป็นพิษ
ผู ้ บ ริ โ ภคควรน� ำ ค� ำ แนะน� ำ เรื่ อ งการดู แ ล
สุขภาพ อนามัยทีก่ ระทรวงสาธารณสุขแนะน�ำ
ไว้ไปปฏิบัติตาม “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ”
ส่วนผู้ปรุงอาหารก็ต้องเน้นอาหารที่ “สุก ร้อน
สะอาด” หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มี
การเตรียมไว้ล่วงหน้าเป็นเวลานาน เช่น ปรุง
ตอนกลางคืนกินตอนเช้า ปรุงเช้ากินตอนค�่ำ
อาหารทีป่ ลอดภัยทีส่ ดุ ในอุณหภูมทิ เี่ พิม่ สูงขึน้
คืออาหารทีส่ ดใหม่ ปรุงทันที และสะอาด หาก
หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องรับประทานอาหารที่ปรุง
ไว้นานหลายชั่วโมง ควรอุ่นอาหารที่อุณหภูมิ
120 องศาเซลเซียส นาน 10 นาที เพื่อท�ำลาย
สปอร์ของเชื้อ นอกจากนั้นการดื่มน�้ำสะอาด
ก็เป็นสิ่งส�ำคัญ ควรระวังการดื่มน�้ำเย็นที่ใส่
น�้ ำ แข็ ง เพราะน�้ ำ แข็ ง ที่ ไ ม่ ส ะอาดอาจเป็ น
สาเหตุหนึ่งของการได้รับเชื้อแบคทีเรีย
อย่าปล่อยให้อากาศร้อนท�ำให้เราเลือก
รับสิ่งที่ไม่ปลอดภัยเข้าสู่ร่างกาย เลือกดื่ม
น�ำ้ เปล่าทีส่ ะอาด อาหารทีป่ รุงสุก สดใหม่ และ
ล้างมือทุกครัง้ ก่อนและหลังรับประทานอาหาร
หากปฏิบัติเช่นนี้สม�่ำเสมอ เชื้อโรคใดๆ ก็มา
ท�ำร้ายคุณไม่ได้อย่างแน่นอน

Everyone should know by now that climate
change causes impacts on the ecosystem
all around us. In particular, these changes
require us to quickly adapt to rapidly
changing environmental conditions,
especially towards the diseases that often
come with higher temperatures.
During the time between March and
May of each year, there is a significant
rise in temperature. With this rise comes
a big increased risk in getting food
poisoning. Although we might not be able
to cool the planet down overnight, we can
at least take care of ourselves and mitigate
the problem as best we can.

Bacteria:
the Summer Villains

One of the most common illnesses in
the summer is food poisoning. This is due to
the fact that high temperatures are ideal for
bacterial growth, greatly increasing the risk
that we would consume contaminated food.
For example, let’s take a look at this image.
Bacteria actually exist naturally in our foods
but in small, harmless amounts. Once we have
eaten the food, our white blood cells are able
to easily search out and eliminate the
bacteria that came with it. However, with high
temperatures, bacteria are able to easily
multiply from 10, to 100, to 1000 in a very short
time. Once our body is unable to deal with
the large amounts of bacteria, it becomes
necessary to flush them out of our system by
vomiting and excretion. This is why we often
find people suffering from food poisoning with
symptoms of nausea, and abdominal cramps.

What specific symptoms constitute
food poisoning anyway?

Generally symptoms begin within 48
hours of eating the contaminated food. The
first symptom is generally abdominal cramps,
followed by diarrhea more than 3 times in 24
hours. Often, people suffering from food
poisoning will also feel very nauseous, and
experience fever and loss of appetite as well.

Treatment

Vomiting and diarrhea will cause
dehydration. The first step is to drink a lot of water
mixed with some electrolytes, sipping a little
bit at a time in order to re-hydrate yourself
and replenish some of the vitamins you have
lost. If your condition doesn’t improve, you
should go see a doctor as severe dehydration
can lead to shock, and sometimes even
death. Another thing to watch out for is not to
take antibiotics as the diarrhea could be
caused by a number of different factors.
Consult a doctor to have them diagnose your
condition and prescribe the appropriate
medication. One of the worst things you can
do is to take medication to harden your stool.
Your body is trying to get rid of harmful
bacteria and by inhibiting its ability to do so,
you stand the risk of allowing the excess
bacteria to enter your blood stream.

Avoid the risk of
food poisoning

Consumers should take care of themselves
as recommended by the Ministry of Health.
That is: eat well-cooked foods, and wash your
hands often. For people who prepare food,
the Ministry advises that they cook the foods
properly and maintain cleanliness. Try to
avoid food that has been prepared well in
advance (food prepared for consumption the
next day, or much later the same day).The
safest foods to eat are those that have just
been prepared with high temperatures using
fresh ingredients in a clean environment. If
eating dishes prepared well in advance is
unavoidable, try to reheat the dish to 120
degrees Celsius for at least 10 minutes to kill
off any spores that might exist within the food.
Be careful when drinking cold water with ice
in it as ice is often contaminated with bacteria.
Don’t let the hot summer weather fool
you into putting unsafe foods into your bodies.
Drink clean water, eat fresh well-cooked
foods, and be sure to wash your hands before
and after every meal. Any bacteria out to get
you will definitely have a hard time.
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Comfort of the Body in the Cool Shade of the Tree

THE SHADE
of DHARMA
เย็นกายในร่มไม้ สุขใจในร่มธรรม

เรื่อง พระไพศาล วิสาโล

ผู้ที่มีจิตใจรุ่มร้อน เมื่อได้มาอยู่ท่ามกลาง
ธรรมชาติอนั สงบสงัด จิตใจก็จะสงบเย็นได้เร็ว
เกิดกุศลธรรมได้งา่ ย และหากหันมามองด้าน
ใน หรือรูจ้ กั บ�ำเพ็ญทางจิต สติ สมาธิ ปัญญา
ก็จะเจริญงอกงาม ผูท้ มี่ ใี จเปิดกว้าง ย่อมเรียน
รู ้ ธ รรมได้ ม ากมายจากธรรมชาติ ไม่ ว ่ า
สัจธรรมคือความเป็นจริงของชีวิต เช่น ความ
ไม่ เ ที่ ย งของสรรพสิ่ ง และความเชื่ อ มโยง
สัมพันธ์กันของทุกสิ่งในจักรวาล
ใช่แต่เท่านั้น ธรรมชาติยังสอนจริยธรรม
ให้แก่เราได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจากต้นไม้ที่
เอือ้ เฟือ้ สรรพสัตว์ จากแมลงทีอ่ ดทนและเพียร
พยายามอย่างไม่ยอ่ ท้อ จากนกทีโ่ บยบินอย่าง
อิสระโดยไม่มีทรัพย์สินเป็นภาระ เมื่อมีผู้ถาม
หลวงปู่มั่นว่าท่านรู้ธ รรมได้อย่างไรในเมื่อ
เรียนหนังสือไม่มาก ท่านตอบว่า “ส�ำหรับผู้มี
ปัญญา ธรรมะมีอยู่ทุกหย่อมหญ้า” และด้วย
เหตุ ผ ลเดี ย วกั น ท่ า นอาจารย์ พุ ท ธทาสจึ ง
แนะให้ผู้มาเยือนสวนโมกข์ หัดฟังต้นไม้และ
ก้อนหินสอนธรรม
ผู้ที่ใฝ่ธรรมหรือหวังความเจริญงอกงาม
ของชีวิตด้านใน จึงควรมีเวลาอยู่ท่ามกลาง
ธรรมชาติอันสงบสงัด ในบรรยากาศเช่นนั้น
หากน้อมจิตให้ดี ไม่เพียงเราจะเห็นธรรมจาก
ธรรมชาติ แ วดล้ อ มเท่ า นั้ น หากยั ง จะเห็ น
ธรรมชาติภายในใจเราชัดเจนด้วย ซึ่งน�ำไปสู่
การเห็นสัจธรรมของชีวติ และโลกได้ ท�ำให้เกิด
ความสงบและสว่างกระจ่างแจ้งภายใน
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อย่างไรก็ตามในสถานการณ์ที่ธรรมชาติ
ก�ำลังตกอยูใ่ นอันตราย เราไม่ควรทีจ่ ะแสวงหา
ประโยชน์จากธรรมชาติเท่านั้น แม้จะเป็น
ประโยชน์ทางธรรมก็ตาม หากควรมีน�้ำใจ
เอื้อเฟื้อและตอบแทนคุณธรรมชาติด้วย โดย
ช่วยกันพิทักษ์รักษาธรรมชาติอย่างเต็มก�ำลัง
ไม่ว่าการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่า การน�ำสิ่งของ
มาหมุนเวียนใช้ใหม่ การส่งเสริมถุงผ้า การ
คุ ้ ม ครองสั ต ว์ แ ละพั น ธุ ์ พื ช ตลอดจนการ
รณรงค์ให้ผู้คนตื่นตัวด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
ข้ อ ที่ พึ ง ตระหนั ก คื อ การพิ ทั ก ษ์ รั ก ษา
ธรรมชาติเป็นงานทีเ่ ห็นผลช้า และอาจหยุดยัง้
การท�ำลายไม่ได้ แต่ก็ไม่ควรท้อแท้หรือคับ
ข้องใจ เพราะอย่างไรนี่ก็เป็นการปฏิบัติธรรม
อย่างหนึ่ง จะว่าไปแล้วจ�ำเป็นมากที่เราควร
มองการกระท�ำดังกล่าวเป็นการปฏิบัติธรรม
เพราะจะช่วยให้เรามีความสงบเย็นในจิตใจได้
ในขณะทีโ่ ลกก�ำลังร้อนไม่หยุด ไม่ควรทีเ่ ราจะ
ร้อนรุ่มไปกับผู้คนทั้งโลก หากควรรักษาใจให้
สงบเย็นเอาไว้ การท�ำงานใดๆ ก็ตาม แม้จะ
เป็นสิ่งดีมีประโยชน์ แต่หากเราท�ำด้วยความ
ทุกข์แล้ว สิ่งนั้นก็อาจกลายเป็นโทษได้ อย่าง
น้อยก็เป็นโทษแก่เราเอง
ในยามทีโ่ ลกก�ำลังร้อน เราจึงไม่ควรร้อน
ตามโลก แต่ควรมีธรรมเป็นที่พึ่ง เพื่อให้เรา
มี พ ลั ง ในการด� ำ เนิ น ชี วิ ต และท� ำ ประโยชน์
แก่โลกได้อย่างสร้างสรรค์ ไม่ว่าโลกจะร้อน
เพียงใด แต่ธรรมนั้นร่มเย็นเสมอ เมื่อใดใจ
ถึงธรรม ความสงบเย็นภายในก็เป็นไปได้แม้
โลกภายนอกจะร้อนรุ่มเพียงใด

Those with a fiery heart, once surrounded
by quiet, peaceful nature are often calmed
by the presence of good dharma. Should
they look within themselves, or meditate
on their spirituality, many would find that
their spirit, mindfulness, and focus would
thrive. Those with open hearts often learn
much of dharma from nature. Whatever
truth is, whether or not it is always the
reality seen in life, we can always attempt
to observe it within the impermanence of
all things, or the relation of all things in
the universe.
Nature can teach us many things about
dharma. From the trees that exist in harmony
with animals. From the insects that work hard
and never give up. From the birds that fly in
complete freedom from material possessions.
Luang Pu Mun, when asked how it was that
he knew so much of dharma yet studied in
school so very little replied: “For the wise,
dharma may be found in every blade of
grass.” For this very reason, Ajarn Buddhadasa recommended that visitors to Mohk Park
listen to the trees and stones to learn something of dharma.
Those who pursue an understanding of
dharma or hope for inner happiness should
therefore try to spend more time surrounded
by tranquil nature. In that kind of an environment, with the correct clarity within our hearts,
we will not only see dharma in the nature
around us, but within ourselves as well. This
in turn will lead us to a greater understanding
of life and our planet, which also fosters our
own inner peace.
However, when the natural environment is in
danger, we should try not to merely gain
understanding of natural dharma from it. This
is because we stand to gain a far greater
understanding of dharma in our protection
and conservation of it. This is done by
preserving the environment wherever possible,
whether by planting trees, recycling, or by
protecting animals and plants. In this way,
our awareness of dharma will flourish.

One point of consternation is that many
changes in nature happen very slowly.
Another is that some damage cannot be
reversed. This is not reason to lose hope
though. The patience required in acquiring
this dharma will help us to achieve peace
within ourselves. As the world experiences
global warming, we should not make
hot-headed decisions in suit. Instead, we
should stay cool and make informed
decisions. A choice, even one made with
good intentions, made quickly under stress
may often result in a poor outcome, if only
even towards ourselves.
In the wake of global warming, we should not
become ‘hot’ as well. We should base our
decisions in the understanding of dharma so
as to better affect our lives and our world. No
matter how hot the world gets the shade of
dharma remains constantly cool. When you
accept dharma into your heart, that shade will
allow you to remain cool inside even if the
world outside becomes hotter and hotter.
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S E C RET EN ERGY

พลังฮวงจุ้ย
เพือ่ ความส�ำเร็จ
ก้าวหน้า
เรื่อง ทศพร ศรีตุลา (หมอช้าง)

อุณหภูมภิ ายนอกก็รอ้ นระอุอยูแ่ ล้ว หากการ
ท�ำงานยังมีอปุ สรรคติดขัด สร้างความร้อนอก
ร้อนใจให้อกี คงไม่ดแี น่ ดังนัน้ หมอช้าง ทศพร
ศรีตลุ า จึงแนะน�ำวิธกี ารปรับสมดุลในสถานที่
ท�ำงาน และที่อยู่อาศัยตามหลักฮวงจุ้ย ให้มี
พลังแห่งความร่มเย็น สุขสบาย และเปิดโอกาส
สู่ความส�ำเร็จก้าวหน้าในชีวิต
หมอช้างกล่าวว่า หลักของ “ฮวงจุ้ย” มี
หลายองค์ประกอบไม่ต่างจากระบบไฟฟ้า
ที่ต้องผ่านหลายกระบวนการกว่าจะมาถึง
ปลายทางได้ การติดกระจกแปดเหลี่ยม เสือ
คาบดาบ หรือน�ำลิงขี่เสือมาตั้งบนโต๊ะท�ำงาน
นั้นเป็นเพียงส่วนเล็กๆ ของฮวงจุ้ยเท่านั้น
หลักฮวงจุย้ เพือ่ เสริมดวงการท�ำงานให้ประสบ
ความส�ำเร็จก้าวหน้า ต้องเริ่มต้นจากหน่วย
ที่เล็กที่สุดคือ การจัดโต๊ะท�ำงานให้เกิดพลัง
ฮวงจุ้ยที่มีความสมดุลและหมุนเวียนดี และ
หลักฮวงจุ้ยที่ถูกต้องไม่ใช่การน�ำสิ่งของไป
ตัง้ บนโต๊ะ แต่ให้นำ� ของออกจากโต๊ะมากทีส่ ดุ
“ธุรกิจการงานที่มีอุปสรรค ไม่ก้าวหน้า
ไม่ส�ำเร็จ ก็เกิดจากพลังที่ติดขัด แล้วอะไร
บ้ า งที่ ท� ำ ให้ เ กิ ด พลั ง ติ ด ขั ด ในการท� ำ งาน
ได้แก่ อุปกรณ์บนโต๊ะท�ำงานที่อยู่นิ่งๆ ไม่
เคลื่อนไหว เช่น กองเอกสาร หนังสือเก่าๆ ที่
ตั้งทิ้งไว้โดยไม่ได้หยิบจับใช้งานมาเป็นเวลา
นานๆ ซึ่งจะมีพลังหยินมาก (ความสงบนิ่ง)
สามารถแก้ไขได้ดว้ ยการจัดโต๊ะบ่อยๆ เพือ่ ให้
เกิดการหมุนเวียนที่ดี และท�ำให้มีพลังแห่ง
ความก้าวหน้า”
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หลักฮวงจุ้ยบนโต๊ะท�ำงาน โดยหมอช้าง

ต�ำแหน่งซ้ายมือของคนนั่ง
ต�ำแหน่งมังกร บ่งบอกถึงอ�ำนาจ วาสนา
ความเจริญก้าวหน้า และอ�ำนาจการเจรจา
ต่อรอง ควรจัดต�ำแหน่งนีใ้ ห้มคี วามเคลือ่ นไหว
หรือมีพลังหยาง โดยการวางสิ่งของที่ใช้งาน
บ่อยๆ ไว้ในต�ำแหน่งนี้ เช่น อุปกรณ์เครื่อง
เขียน นาฬิกา รวมถึงการปลูกต้นไม้ซึ่งเป็น
สัญลักษณ์แห่งการเจริญเติบโต เช่น พลูด่าง
ไผ่กวนอิม
ต�ำแหน่งด้านหน้าของคนนั่ง
ต�ำแหน่งหงส์ บ่งบอกถึงลูกน้อง บริวาร
ต� ำ แหน่ ง นี้ เ ป็ น จุ ด พลั ง หยางที่ ค วรเปิ ด ให้
โล่งโปร่งมากที่สุด ไม่ควรตั้งกองสิ่งของไว้
ในต�ำแหน่งนี้ หากเป็นจุดวางคอมพิวเตอร์
สามารถแก้ ไ ขด้ ว ยการเลื อ กภาพหน้ า จอ
เป็ น ภาพวิ ว ทิ ว ทั ศ น์ เ พื่ อ ให้ เ กิ ด มิ ติ ใ นการ
มองที่ไกลขึ้น เป็นการเสริมโชคในเรื่องความ
ก้าวหน้าและบริวาร

ต�ำแหน่งขวามือของคนนั่ง
ต�ำแหน่งเสือ บ่งบอกถึงวิชาการ ความรู้
ความคิด การวางแผน เป็นต�ำแหน่งส�ำหรับ
การวางต�ำรับต�ำรา คู่มือ หรือสิ่งที่เกี่ยวข้อง
กับความรู้ การศึกษา เช่น ประกาศนียบัตร
ต�ำแหน่งด้านหลังคนนั่ง
ต�ำแหน่งเต่า บ่งบอกถึงความมั่นคง การ
ใช้ ผ นั ง ทึ บ แน่ น จะช่ ว ยเสริ ม ให้ มี พ ลั ง ความ
หนักแน่นมั่นคง ไม่ควรใช้กระจกใส เพราะจะ
ท�ำให้สูญเสียความมั่นคง แต่ก็สามารถแก้ไข
ได้ด้วยการน�ำตู้หรือชั้นมาตั้งไว้
หมอช้างเสริมว่า “ทิศทางในการนั่งท�ำงาน
ก็ส�ำคัญ พนักงานไม่ควรนั่งหันหน้าไปคนละ
ทิศละทาง เพราะจะเกิดปัญหาในการท�ำงาน
หรือความคิดเห็นขัดแย้งกันได้ง่าย จึงควร
ปรับทิศทางการนั่งให้หันหน้าไปเพียง 2 ทิศ
เช่น ฝั่งหนึ่งหันทางทิศเหนือ อีกฝั่งหันทางทิศ
ตะวันออก แต่ไม่ควรหันหน้าชนกัน”

FENG SHUI
FOR SUCCESS

The temperature outside is very hot. When
you experience stress in the workplace,
you do not want to feel hot inside as much
as you must feel on your body. This is why
Mr. Chang Tosaporn Sritula, Feng Shui
expert, recommends that we use Feng Shui
in the workplace and at home to create
a place that adheres to the virtues of calm,
and serenity in order to cool us down and
give us more chance of success in our
lives.

ส�ำหรับปีนี้ ตั้งแต่วันที่ 16
เมษายน 2558 เป็นต้นไป
วันพุธเป็นวันธงชัย
เหมาะส�ำหรับการเริ่มต้น
เปิดกิจการ หรือโครงการใหม่

ส่วนฮวงจุย้ ส�ำหรับทีอ่ ยูอ่ าศัยนัน้ แตกต่าง
กันออกไป ในขณะที่เราต้องการพลังหยาง
ส�ำหรับในที่ท�ำงาน แต่ในบ้านพักอาศัย เรา
กลั บ ต้ อ งการพลั ง หยิ น มากกว่ า โดยเน้ น
การสร้างอุณหภูมิภายในบ้านให้สมดุลโดย
ธรรมชาติ เช่น การดูแลช่องลม ช่องอากาศให้
เกิดการถ่ายเท เช่น การเปิดประตูหน้าต่างไว้
ซึ่งเชื่อว่าจะช่วยขับไล่พลังที่ไม่ดีออกไป และ
ท�ำให้เรารับโชคหรือมีสิ่งดีๆ เข้ามา ยิ่งปี 2558
เป็นปีแพะ ธาตุไม้ หมอช้างแนะน�ำให้ปลูก
ต้นไม้ทางทิศตะวันออกของบ้าน จะส่งเสริม
โชคในเรื่องของความก้าวหน้า โชคทางธุรกิจ
โอกาสในหน้ า ที่ ก ารงาน และส� ำ หรั บ คนที่
อยากมี โ ชคในเรื่ อ งความรั ก ความสั ม พั น ธ์
ของคนภายในบ้าน แนะน�ำให้ปลูกไม้ดอก
ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
หมอช้างทิ้งท้ายว่า ทั้งนี้ทั้งนั้นความสุข
ในชีวติ และการท�ำงานก็ตอ้ งเกิดขึน้ จากความ
ส�ำเร็จ ควบคู่ไปกับความสามัคคีด้วย

Mr. Chang has said that the principles of Feng
Shui are similar to the elements in a power
system, that is, they must go through a
process before they reach their final destination
or objective. By installing an octagonal mirror
with an image of a tiger holding a blade in its
mouth, or putting an image of a monkey sitting
astride a tiger on your desk you are merely
using small components of what is Feng Shui.
In order to fully utilize Feng Shui to promote
success in the work place, it is important to
begin with the closest things first, that being
the work desk. To apply proper Feng Shui to
the work desk, it is suggested that you not
add more things to the desk, but rather
remove as much as possible.
“Businesses that often find themselves facing
obstacles and difficulty in moving forward can
probably attribute this to blocked energy.
What causes blocked energy? Well, things
that stay still upon the table and aren’t handled
or used for a long time (like piles of files and
old books) are considered yin (stillness). To
achieve proper balance between yin and
yang, the work table should be organized
often, and the still objects sorted or moved.
In this way, there will be positive energy, and
the business will progress.”

The Feng Shui of the Work Desk
by : Mr. Chang

• Left of the sitter : The position of the dragon.
This indicates power, luck, fortune, and
ability to barter. This area should be arranged
such that yang (movement) is first and
foremost. Good objects for this area include
writing utensils, clocks, and plants. The best
plants to use are those that best symbolize
movement, and growth such as the bamboo
tree, and the epipremnum aureum plant.
• Front of the sitter : The position of the swan.
This represents work-relationship, and
co-workers. This area is not suitable for yin,
and you should try to clear this area as much
as possible of stationary objects. In this day

and age sometimes you are forced to have a
computer in front of you. If this is the case,
try changing the desktop background to a
landscape image to help you see into the
distance, a good luck charm for moving
forward.
• Right of the sitter : The position of the tiger.
This area signifies knowledge, and planning.
This area is suitable for placing things that
are related to education such as books,
guides, and diplomas.
• Behind the sitter : The position of the turtle.
This area is that of stability. Utilizing the full
back space will promote this stable energy.
Try to avoid putting see-through glass in this
area as it denotes weakness and fragility. If
it is unavoidable, then try to put some shelves
or storage units in this area.
Mr. Chang added that “the direction the sitter
is facing is also very important. In a large
business, it is bad Feng Shui to have multiple
people seated in different directions. This
indicates indecisiveness, and will cause
problems in the workplace. Instead, you
should choose two directions like North and
West, and arrange the desks such that the
workers face in those two directions. When
choosing the two directions, try not to have
people directly facing each other.”
The Feng Shui we use in our homes is very
different to the Feng Shui we use at work. In
the work place, we want lots of yang for
power. In the home, we instead want lots of
yin. This is best accomplished by making the
temperature in the home more comfortable
by using natural methods. One of the best
ways of doing this is orienting our home to
best receive wind, or simply opening certain
windows and doors to create a wind tunnel.
This will drive away the stagnant air and the
bad energies, while bringing the good
energy in. 2015 is the year of the goat, so
there are specific plants that are good luck
this year. For luck in business and new work
opportunities, grow trees on the west side of
the home. For luck in love and relationships,
Mr. Chang recommends growing flowers in
the northeast.
Mr. Chang concluded that in the end,
happiness in life and work must come from
both success and harmony together.
For this year, starting on April 16, 2015,
Wednesday will be a lucky day for starting
a new business, or a new project.
55

ME A TRIC K S & TIPS

DO IT YOURSELF
เรื่อง เดซี่

อากาศร้อนเพิ่มขึ้นทุกปีแบบนี้ หลายคนคง
ก�ำลังกล่าวหาว่าแอร์หรือเครื่องปรับอากาศ
เป็นวายร้ายที่ท�ำให้โลกร้อนขึ้น และพร้อมดูด
เงินออกจากกระเป๋าแบบทีเ่ ราก็สมยอมซะด้วย
เพื่อตัดปัญหาเดิมๆ ซัมเมอร์นี้จึงอยากชวน
ทุกคนหยุดความร้ายกาจแบบสบายกระเป๋า
กับ 4 วิธี DIY ง่ายๆ ที่จะท�ำให้ความเย็นจาก
เครื่ อ งปรั บ อากาศท� ำ งานมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
มากขึ้น แถมบรรยากาศภายในบ้านก็เก๋เท่
กว่าที่เคยอย่างแน่นอน

พัดลมฟรุ้งฟริ้ง
อาการร้อนๆ แบบนี้การเปิดแอร์เพียง
อย่างเดียวคงไม่พอ ต้องมีก�ำลังเสริมมาช่วย
คลายร้อนด้วย อย่างเช่น พัดลม เพราะการ
เปิดแอร์อุณหภูมิที่ 27 องศา และเปิดพัดลม
ควบคู่ไปด้วย จะช่วยให้อุณหภูมิภายในห้อง
เย็นเร็วมากขึ้น แต่จะให้พัดลมตั้งท�ำงานอยู่
เฉยๆ ก็ดูเรียบเกินไป ลองแต่งตัวให้พัดลม
ด้วยการใส่งานดีไซน์ทใี่ บพัด หรือตัวเครือ่ งดูสิ
แล้วจะพบว่าห้องมีสีสันมากกว่าที่เคย
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The weather seems to be getting
hotter every year. Many people
are saying that it’s become a kind
of vicious cycle that the hotter it
gets, the more air conditioning
they need, which makes it hotter
outside, and more quickly depletes
their saving through pricey electrical bills. To solve this issue,
we’d like to invite everyone to try
out these 4 easy money saving
techniques this summer. They
won’t affect your comfort, but
they will affect your wallet, and
quite possibly your coolness (pun
intended).

• A FAN: Sometimes when
it’s really hot, the air conditioner on its own just won’t
cut it. By utilizing a fan as
well, you can actually
increase the temperature of
your air conditioner by a
couple of degrees while
getting the same amount of
cooling. This combination
surprisingly ends up saving
quite a bit on electrical
requirement as fans require
a lot less energy than air
conditioners. These days,
you can even pick yourself
up a fancy designer fan
which will add some extra
character to your room.
Now that’s fashionable as
well as functional!

กอดความเย็นสดชื่น
สิ่งที่จะช่วยกักเก็บความเย็นภายในห้อง
อีกวิธีหนึ่งคือ การปิดช่องใต้ประตู ซึ่งช่วยให้
ความเย็นไม่ไหลออกไปนอกห้อง วิธีการท�ำ
นั้นก็แสนง่าย เพียงหาแผ่นพลาสติกลายที่
คุณชอบมาตัดให้มีขนาดเท่ากับช่องใต้ประตู
หรือใส่ลูกเล่นตามใจชอบ ก็จะท�ำให้ประตู
ดูเก๋ไก๋น่ารักไปอีกแบบ
• EMBRACE THE COLD: Another method you can use to
save your air conditioner from working more than it has to,
is to block up the gap underneath your doors. This is
actually quite easy to do, as you can easily cover it with a
piece of rubber or plastic. Even something as simple as
stuffing a towel up against the gap could end up saving
you some extra cash.

LED ซูเปอร์เซฟ
จุ ด ส� ำ คั ญ เล็ ก ๆ อย่ า ง
หลอดไฟก็ ไ ม่ ค วรมองข้ า ม
เพราะหลอดไฟแบบฮาโลเจน
และหลอดไฟนีออนนัน้ กินไฟ
และปล่อยความร้อนมากกว่า
หลอดไฟ LED ซึ่งสร้างภาระ
ให้กบั เครือ่ งปรับอากาศในการ
ท�ำความเย็น ดังนัน้ ซัมเมอร์นี้
เราเปลี่ ย นมาใช้ ห ลอดไฟ
LED กันเถอะ
• LEDs: Even little things like your lighting can make a big difference in
your electrical use within your household. Halogen bulbs produce quite
a lot of heat. By switching over to LEDs, which don’t get very hot, you end
up saving your air conditioner from doing extra work, while at the same
time saving on your lighting bill as well since LEDs use about three times
less energy than conventional bulbs (not to mention lasting way longer
which means you won’t have to buy new ones or replace them for ages).

กล่องมหัศจรรย์
การที่ภายในห้องเต็มไปด้วยอุปกรณ์
ของใช้ต่างๆ มากมาย ทั้งเครื่องส�ำอาง ของใช้
ส่วนตัว หรือแม้กระทั่งเครื่องเขียน รู้หรือไม่
ว่าสิ่งเล็กๆ เหล่านี้สามารถท�ำให้เครื่องปรับ
อากาศท�ำงานหนักได้เหมือนกัน ลองหาหรือ
ประดิษฐ์กล่องเก๋ๆ มาใส่จัดเก็บ นอกจากจะ
ช่วยให้เครื่องปรับอากาศท�ำงานน้อยลงแล้ว
ยังช่วยให้บ้านดูเป็นระเบียบเรียบร้อยอีกด้วย
• THE MAGIC BOX: Our houses are full of
little objects, make up, utensils, tools, and
knick knacks. Most people don’t realize that
by simply putting all these objects away, you
end up decreasing the amount of volume the
air conditioner has to deal with and end up
lowering the amount of work it has to do. In
addition, this technique also makes your
house a bit neater.
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G E T HEALTHY

ร้อนแบบนี้
ออกก�ำลังกายแบบไหนดี
เรื่อง ธราพร

ร้ อ นๆ แบบนี้ หลายคนโบกมื อ ปฏิ เ สธ
การออกก� ำ ลั ง กายที่ เ คยท� ำ เป็ น กิ จ วั ต ร
เพราะไหนจะเหนื่อยง่ายขึ้น แถมยังไม่สบาย
ตัว และยังต้องเผชิญกับเรือ่ งของอารมณ์ทยี่ งิ่
ออกก�ำลังก็ยิ่งหงุดหงิดไปกับความเมื่อยล้า
และเหงื่อไหลไคลย้อยที่อาจจะท�ำให้เกิดภาวะ
ขาดน�ำ้ จนหมดเรีย่ วหมดแรงเอาง่ายๆ แต่เอา
เข้าจริงการออกก�ำลังกายหน้าร้อนไม่ได้แย่
อย่างที่คิดหากรู้จักปรับสภาพ พร้อมปรับ
เปลี่ ย นพฤติ ก รรมบางอย่ า งให้ เ อื้ อ กั บ
อุณหภูมิที่พุ่งสูงปรี้ด
ไม่เริ่มต้นอย่างหักโหม
แม้คุณจะออกก�ำลังกายเป็นประจ�ำ แต่เมื่อ
เปลีย่ นผ่านเข้าสูห่ น้าร้อน ขอแนะน�ำว่าให้คณ
ุ
ลดความหนักของกิจกรรมที่เคยท�ำให้เหลือ
เพียงครึง่ หนึง่ เพือ่ ปรับสภาพร่างกายให้คอ่ ยๆ
ชินกับอุณหภูมิที่สูงขึ้น ซึ่งจะช่วยให้อุณหภูมิ
ในร่างกายไม่เพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็วจนเกิดภาวะ
ช็อกเพราะขาดน�้ำ ทั้งยังช่วยให้ร่างกายขับ
เหงื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย
พกน�้ำติดตัวอยู่เสมอ
สิ่งที่ขาดไม่ได้ส�ำหรับการออกก�ำลังกายใน
หน้าร้อนคือ การพกน�้ำติดตัวอยู่ตลอดเวลา
เพื่อป้องกันภาวะ Dehydration หรือภาวะ
ขาดน�้ำ ที่จะท�ำให้เกิดอาการตะคริว อ่อนแรง
หน้ามืด มือเย็น คลื่นไส้ และอาจรุนแรงไป
จนถึงขั้นหมดสติ โดยการดื่มน�้ำที่เหมาะสม
ควรเริ่มต้นดื่มก่อนออกก�ำลังกายครึ่งชั่วโมง
และในขณะที่ออกก�ำลังกายควรจิบน�้ำทุกๆ
10-15 นาที อย่ารอให้หิวน�้ำเด็ดขาด เพราะ
นั่นคือสัญญาณว่าร่างกายก�ำลังเข้าสู่ภาวะ
ขาดน�้ำเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
คูลดาวน์ (Cool Down)
หลังการออกก�ำลังกาย : การคูลดาวน์ถือเป็น
สิ่งจ�ำเป็นมากในหน้าร้อน เพราะจะช่วยปรับ
สภาพร่างกายให้กลับมาอยู่ในสภาวะปกติ
และยั ง ช่ ว ยลดอุ ณ หภู มิ ใ นตั ว ไม่ ใ ห้ ร ้ อ นจั ด
จนเกินไปด้วย
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When it’s this hot, many people who
regularly exercise will throw their arms up
in frustration. At high temperatures, you
get tired much faster, and can easily
overheat. For the select few who push
forwards, they will often find that they get
plagued with fatigue, sweat and dehydration.
However, exercising during the hot summer
months doesn’t have to be as bad as you
think. With a few tips and tricks you’ll find
it a lot more bearable.

• Do not start by going all out: Your body
needs to maintain a constant temperature.
Even if you are someone who exercises
regularly, when your body pushes itself too
hard too fast, the high internal temperature
change can be bad for you and even cause
heatstroke and severe dehydration. It’s much
healthier to start off slow and maintain that
pace until your body gets used to the climate.
You’ll also find that you sweat more efficiently
as well.
• Bring water: One of the things you can’t
afford to go without when working out in the
summer is water. This is of course to prevent
dehydration, which can cause all sorts of
nasty symptoms like cramps, fatigue, nausea,
dizziness and even unconsciousness in some
cases. You should have plenty of water about
half an hour before you begin exercising.
While you are engaged in your chosen
activity, you should try to have water every
10-15 minutes. Try not to wait until you feel
thirsty as that means your body is already
telling you that you are dehydrated.
• Cool down: After exercising a lot, it is
important to cool down. It is especially
necessary to do this during the summer as it
helps our body gradually settle back into its
normal condition. As the name suggests, it
also allows our body to slowly cool off as well
which is healthier than rapidly changing our
body temperature by immediately taking
a cold shower.

อาหารฟื้นความสดชื่น

เมนูง่ายๆ ที่จะช่วยเพิ่มความสดชื่น
ให้ร้อนนี้กลับกลายเป็นความเย็นฉ�่ำ

เย็นชื่นใจกับกีฬาทางน�้ำ
“ศูนย์กีฬาทางน�้ำบึงหนองบอน” คือหนึ่ง
ในทางเลื อ กที่ ดี ที่ สุ ด ส� ำ หรั บ หน้ า ร้ อ น
เพราะเต็มไปด้วยความสนุกของกิจกรรม
กีฬาทางน�ำ้ ทีห่ ลากหลาย ไล่เรียงมาตัง้ แต่
พายเรือคายัค แล่นเรือใบ และวินด์เซิร์ฟ
โดยทั้งหมดนี้อยู่ภายใต้พื้นฐานของความ
ปลอดภัยเป็นหลัก เพราะทีน่ มี่ ผี เู้ ชีย่ วชาญ
คอยให้ค�ำแนะน�ำอย่างใกล้ชิด

Cool Off with Water Sports

ไคท์เซิร์ฟ
กี ฬ าชนิ ด นี้ จ ะพาคุ ณ ลอยตั ว เหนื อ ท้ อ งน�้ ำ
อย่างมีอิสระ ก่อนจะได้เอาเท้าแตะผืนน�้ำเป็น
บางครั้ง
เวคบอร์ด
ความตืน่ เต้นท้าทายของกีฬาชนิดนีไ้ ม่ได้อยูท่ ี่
ความเร็ว แต่อยู่ที่การกระโดดลอยตัวกลาง
อากาศ พลิกตัว แล้วลงสูพ่ นื้ น�ำ้ อย่างปลอดภัย
ฟลายบอร์ด
กีฬาชนิดนีใ้ ห้ความรูส้ กึ เหมือนได้กลายร่างเป็น
ไอรอนแมน เพราะการเล่นฟลายบอร์ดจะต้อง
ใส่รองเท้าที่ยึดติดกับท่อสายยางขนาดใหญ่
เพื่อเป็นแรงส่งให้ลอยตัวขึ้นสูงเหนือพื้นน�้ำ
พร้อมกับใช้คันบังคับในมือเลือกทิศทางซ้าย
หรือขวา ฟังดูเหมือนง่าย แต่กฬี าชนิดนีต้ อ้ งใช้
ทั ก ษะขั้ น สู ง เพื่ อ ฝึ ก การส่ ง ตั ว ให้ เ ท่ เ หมื อ น
บรรดาซูเปอร์ฮีโร่

The Beung Nong Bon Water Sports
Center is one of the best choices for
summer. It is filled with a variety of
fun activities you can take part in.
These include: kayaking, sailing, and
windsurfing; all of which are perfectly safe
to try out as there are plenty of experts
on site to offer teaching and advice.
If you really need to cool off in the hot
summer heat, try out some of these
irresistibly fun water sports.
Kite Surfing
This awesome sport has you gliding
freely over the water with a kite, lightly
landing on the water’s surface every once
in a while.
Wakeboarding
The great part about this sport is that it
actually doesn’t entirely depend on
speed. So long as there are some sweet
waves, the fun part comes in the jumps
and spins.
Flyboarding
This sport makes you feel like Iron Man.
With high power water jets attached
to your boots, and controls in your hands
to steer you left and right, you are
essentially able to fly over the water’s
surface. It takes a bit of training to do
properly but is it ever cool!

ที่อยู่ : ซอย 43 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน
เขตประเวศ กรุงเทพฯ (อยู่ติดกับสวนหลวง ร. 9)

Location: Soi 43 Chalermphrakeat Rd, Rama 9,
Nong Bon, Bangkok (near Suan Luang Rama 9)

ขอแนะน�ำกีฬาน่าเล่นส�ำหรับหน้าร้อน ที่จะ
ท�ำให้ร้อนนี้ของคุณเปลี่ยนเป็นความสนุกเกิน
ห้ามใจ

มะนาวสด น�้ำเปล่า และโซดา
เมื่ อ 3 สิ่ ง นี้ ร วมตั ว กั น จะกลายเป็ น ความ
เพอร์เฟ็กต์ที่ลงตัวอย่างมากในร้อนนี้ เพราะ
มะนาวนั้นเต็มไปด้วยสารอิเล็กโตรไลท์ที่จะ
เสริ ม สร้ า งพลั ง ให้ กั บ ร่ า งกาย ท� ำ ให้ ค วาม
อ่อนล้าได้รับการฟื้นฟูจนดูกระปรี้กระเปร่า
กว่าเดิม
ผลไม้เย็นฉ�่ำ
เพิ่มวิตามินและเกลือแร่ให้กับร่างกายด้วย
ผลไม้ปอกเปลือกแช่จนเย็นจัด
ชาเขียวเย็น
เพราะร้ อ นแบบนี้ ร ่ า งกายย่ อ มต้ อ งการน�้ ำ
จริงอยู่ที่น�้ำเปล่าคือตัวเลือกอันดับหนึ่ง แต่อีก
สิ่งที่เติมความสดชื่นได้ไม่แพ้กันคือชาเขียว
เย็นๆ ทีส่ ำ� คัญยังจะช่วยกระตุน้ การเผาผลาญ
ไขมัน และมีผลดีต่อสุขภาพอีกด้วย

Refreshing Foods

A simple menu to refresh yourself when it’s
hot out:
Fresh lime juice in water and soda. When
these three things combine, you get perfection. Limes are full of electrolytes you body
needs, so drinking this will definitely restore
your energy and quench your thirst at the
same time!
Cold fruit. Put some fruit in the freezer and it
makes a great snack for later full of essential
vitamins and minerals.
Ice Tea. When it’s boiling outside, your body
often needs more water than normal. Yes,
water would be the easiest way of dealing
with this, but it just isn’t as tasty as ice green
tea. Green tea is great for burning fat as well
as having plenty of health benefits.
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Summer Focus

ร้อนๆ แบบนี้ เราไม่ท�ำอะไร เราดูหนัง
เมื่อปรอทวัดอุณหภูมิของไทยเข้าสู่ช่วงที่ “ร้อน” สุดๆ แนะน�ำว่าการคลายร้อน
ที่ดีที่สุดคืออยู่บ้านให้เย็นใจแล้วหยิบหนังดีๆ มาดู พร้อมล้มตัวลงนอนข้าง
ป็อปคอร์นห่อใหญ่ เท่านี้ก็สุขใจยิ่งกว่าฝ่ารถติด ผจญแสงแดด ออกไปท�ำอะไร
ไกลบ้าน

เรื่อง ธราภรณ์

THEORY OF EVERYTHING

หนังเรื่องนี้ว่าด้วยเรื่องของ สตีเฟ่น ฮอว์กิง
นั ก วิ ท ยาศาสตร์ ด ้ า นจั ก รวาล ผู ้ คิ ด ค้ น ทฤษฎี
หลุมด�ำ เขาคือหนึ่งในผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรง
ALS ตัง้ แต่อายุ 21 ปี มีเพียงแค่ตา แก้มด้านขวา
และสมองเท่านั้นที่ท�ำงานได้ โดยหนังจะเริ่มเล่า
ตั้งแต่ชีวิตในวัยเรียนมาจนถึงช่วงรักแรกก่อน
จะไล่เรียงมาจนถึงภาวะที่ต้องทนทรมานกับโรค
แบบนี้ ท่ามกลางความทุกข์ทน สิง่ หนึง่ ทีด่ ที สี่ ดุ ใน
ชีวิตของเขาก็คือ การได้รักและถูกรักกับผู้หญิงที่
มหัศจรรย์ ซึ่งพร้อมจะเปลี่ยนแปลงให้คนอ่อนแอ
กลายเป็นคนที่เข้มแข็งที่สุด
เราไม่ได้บอกว่าดูหนังเรื่องนี้แล้วจะเย็นใจ
แต่เราเชื่อว่าหลังจากดูหนังเรื่องนี้จบคุณจะเย็น
จนสะท้าน เพราะ Theory of Everything จะท�ำให้
เราหวนคิดไปถึงกระแสไอซ์บักเก็ตที่เคยโด่งดัง
เนื่องจากการเอาน�้ำเย็นจัดราดตัวจนกล้ามเนื้อ
ชาและอ่อนแรง นั่นคืออาการที่สตีเฟ่น ฮอว์กิง
เผชิญอย่างยากล�ำบากหลายต่อหลายปีในชีวิต
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MOVIES FOR WHEN
IT’S HOT OUT AND
WE HAVE NOTHING
ELSE TO DO

When the thermometer of Thailand into
the “hot” end of the summer, suggesting
that it is best to stay at home for leisure
and took me to see a movie with popcorn,
lay down beside large parcels. This was
more than happy adventures sunlight
breaking through the car out to do from
home.

Theory of Everything

This is a film that tells the story of Stephen
Hawking, the great scientist who studied the
cosmos and came up with the amazing
theory on black holes. Stephen Hawking was
sadly diagnosed with ALS, a disease that
deteriorates the muscles, when he was only
21 years of age. Eventually he was only able
to move his eyes and his right cheek while his
mind remained as sharp as ever. The movie
begins while the young Stephen Hawking is
still at school and follows him as he falls in
love for the first time, and eventually
succumbs to the disease. In the midst of his
suffering, the love he gives and receives from
a woman helps him overcome his disabilities
and allows him to show the world that his mind
is still able to soar amongst the stars.
Perhaps you remember the ice bucket
challenge that was popular last year? That
challenge was to raise awareness for Stephen
Hawking’s condition, ALS, which has been
compared to soaking yourself in ice water
until you are unable to move. Watching the
movie with this in mind may give you the chills
as you realize how many years he had to cope
with that in his life.

อ่านกันเถิดจะเกิดผล

You are what you read

สิ่งเดียวในโลกนี้ที่ไม่มีพิษมีภัยคือหนังสือ ยิ่งอ่านเยอะยิ่งได้มาก
ไม่ว่าจะเป็นนิยาย สารคดี ชีวประวัติ หรือการ์ตูน อ่านไปเถอะ
เพราะสักวันหนึ่งแง่มุมเล็กๆ ในหนังสือเล่มนั้นอาจถูกดึงมา
เป็น “สาระดี” ในชีวิตก็เป็นได้
One of the few things in this world that To my Work, and to Tomorrow
benefits you the more you do it is reading.
Whether it’s reading fiction, nonfiction, Written by: Kimrando, Translated by: Narita
biographies, or even comics, you’ll always Sukpraman, Published by: springbooks, 195 baht.
find a little something to enjoy, and you
book, professor Kimrando takes
never know when something you’ve read us onIn athisjourney,
interviewing people, and
will be useful in your day to day life.
businesses from all over the world about
future careers. We meet country boys
yearning to go back to their home towns, English
youths who want to be house-husbands,
Korean suit renting businesses for people with
low incomes, and of course, people in various
full time positions. The important thing this
book teaches us is that money is not always
the one and only factor. Sometimes it’s the
experience. There are plenty of people who
work so hard they have no time to exercise,
go for a nice stroll, or even spend time with
their families. Money doesn’t all ways give
meaning in life.

แด่
งานของฉัน แด่วันพรุ่งนี้
เขียน: คิมรันโด, แปล: นาริฐา สุขประมาณ,

Leading the Starbucks Way

ส�ำนักพิมพ์: springbooks, 195 บาท

Written by: Joseph Michelli, Translated by: Sornchai
Chartkuanit and Prasitchai Virayutwilai, Published by:
McGraw-hill, 220 baht.

ภายใต้ ห นั ง สื อ เล่ ม นี้ อ าจารย์ คิ ม รั น โด
พาเราออกไปส�ำรวจและพูดคุยกับหนุ่มสาว
ทั่ ว โลกถึ ง งานแห่ ง อนาคต ทั้ ง เทรนด์ แ บบ
คันทรี่บอยที่หวนกลับไปหาบ้านเกิด เทรนด์
วัยรุ่นอังกฤษบางกลุ่มหันไปสวมชุดพ่อบ้าน
กันหมดแล้ว เทรนด์ธุรกิจเพื่อสังคมอย่างร้าน
เสือ้ ยอลรินในเกาหลี ทีใ่ ห้บริการยืมสูทส�ำหรับ
ผูม้ รี ายได้นอ้ ย หรือแม้แต่เทรนด์ทำ� งานประจ�ำ
ในองค์กรนั้น สาระส�ำคัญไม่ใช่แค่ต้องหาเงิน
แต่คือการรู้จักที่จะเพิ่มเติมประสบการณ์ของ
ตนเอง สุดท้ายแล้วหนังสือเล่มนี้ต้องการบอก
กับเราว่า การท�ำงานเพียงอย่างเดียวอาจไม่ใช่
เทรนด์ของโลก ตราบใดทีเ่ รายังท�ำแต่งาน ไม่มี
เวลาแม้แต่เดินเล่น ออกก�ำลังกาย หรือแบ่งปัน
เวลาให้ครอบครัว งานที่มีแต่เงินแต่ไม่สร้าง
ความหมายในชีวิตก็ไม่ใช่ค�ำตอบ

This book will take you behind the scenes
of one of the largest corporations in the world.
It’s full of important key words that the
inexperienced may want to underline and
memorize. The book explains how you can
grow a business by offering quality products,
as well as coming up with new ones. It also
touches on ways in which to build a loyalconsumer base through carefully manufactured
love. “Delivering quality products in a beautiful
setting will eventually result in your consumers
trying out new products because they trust
you.” Why is it that a Starbucks employee will
engage you in conversation while they make
you an espresso even though it’s not technically
part of their job? Actually it is. It’s part of the
Starbucks culture. It’s this service mind that
makes the Starbucks experience just that
extra bit special. The book is full of tips and
tricks of the trade, successfully applied by
Starbucks. It’s a great read for those starting
a business, or simply curious about how a
coffee giant operates.

Leading the Starbucks
Way
สุดยอดสตาร์บัคส์
เขียน: Joseph Michelli แปล: ศรชัย จาติกวณิช
และประสิทธิ์ชัย วีระยุทธวิไล ส�ำนักพิมพ์:
แมคกรอ-ฮิล, 220 บาท

หนังสือเล่มนีจ้ ะพาเราก้าวข้ามไปสูก่ ำ� แพง
ของธุรกิจอีกด้าน เต็มไปด้วยคีย์เวิร์ดส�ำคัญ
ให้ผู้ประกอบการมือใหม่ขีดเส้นใต้ไว้ได้เลย
ทัง้ กลยุทธ์การสร้างสรรค์สนิ ค้าใหม่ สร้างความ
เติบโตให้ธรุ กิจด้วยการเพิม่ ประเภทสินค้า แต่ที่
เด่นชัดที่สุดในเล่มนี้ก็คือ แนวคิดผูกลูกค้าไว้
กับความรัก ด้วยเหตุผลว่า “หากส่งมอบสินค้า
ที่ มี คุ ณ ภาพภายใต้ ส ภาพแวดล้ อ มแห่ ง
ประสบการณ์ ลูกค้าไม่เพียงสนับสนุนกิจการ
ของคุ ณ ให้ เ ติ บ โตด้ ว ยการซื้ อ สิ น ค้ า เดิ ม ๆ
เท่านัน้ แต่จะลองซือ้ อะไรใหม่ๆ ทีค่ ณ
ุ น�ำเสนอ
ภายใต้เงื่อนไขเดียวกันด้วย” ท�ำไมพนักงาน
สตาร์บัคส์ที่อยู่ใต้ตึกจึงมักชวนเราคุยระหว่าง
เป่าไอน�้ำร้อนๆ ลงในช็อตเอสเพรสโซ่ นี่ไม่ใช่
หน้าที่ แต่คอื วัฒนธรรมแบบสตาร์บคั ส์ตา่ งหาก
เพราะเมื่ อ ถึ ง จุ ด หนึ่ ง ที่ ธุ ร กิ จ ติ ด ลมบนแล้ ว
สิ่งที่จะท�ำให้ผลิตภัณฑ์ของเราแตกต่างและ
ถูกพูดถึงคือ “การออกแบบบริการ” นั่นเอง
และหนั ง สื อ เล่ ม นี้ ก็ ร ่ ว มไขความลั บ ความ
ส�ำเร็จอีกหลายๆ ด้านในแบบวัฒนธรรมของ
สตาร์บัคส์ให้คนอยากเปิดกิจการได้เรียนรู้
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G O U RM ET’S DELIGHT

FILL IN THE BLANK

ความเย็นฉ�ำ่ ของคาเฟ่แห่งนีไ้ ม่ได้เกิดขึน้
จากเครื่องปรับอากาศเพียงอย่างเดียว แต่ยัง
ผสมผสานด้วยบรรยากาศของการตกแต่งที่
ได้แรงบันดาลใจมาจากแคว้นโพรวองซ์ แถบ
ชนบทในฝรั่งเศส โดยมีทีเด็ดของเมนูอยู่ที่
Pineapple-Lime Smoothie น�ำ้ สับปะรดและ
มะนาวปั่นเย็นฉ�่ำ ยิ่งถ้าจับคู่กับขนมหวานรส
เปรี้ยวอย่าง French Lemon Tart รับรองว่า
บ่ายนี้ของคุณจะสดชื่นเกินกว่าใคร

Fill in the Blank

Summer
Delight
เรื่อง ธราภรณ์

ท่ามกลางความระอุของแดดจ้า จะดีแค่ไหนถ้าได้หลีกเร้นความอบอ้าว
เข้าไปซุกตัวอยูใ่ นร้านเบเกอรีเ่ ก๋ๆ ทีพ
่ ร้อมเสิรฟ
์ ขนมอร่อยคูก่ บั เครือ่ งดืม่
เย็นฉ�่ำ ที่จะเปลี่ยนวันแสนร้อนให้กลับกลายเป็นความสดชื่น
In the blaze of the summer sun, what better solution is there to
beat the heat than heading over to a good bakery and settling
down to a cold drink and some delicious snacks?
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The coolness of this bakery doesn’t just
come from their air conditioner. It also comes
from the cool atmosphere, and trendy decor
from Provence, an area in France. The best
thing on their menu might just be the
Pineapple-Lime Smoothie, which goes
fantastic with their delectable French Lemon
Tarts. Treat yourself!

ที่ตั้ง : 28/10 ซ.สุขุมวิท 61 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
เปิดบริการ : วันอังคาร-อาทิตย์ เวลา 10.00-18.00 น. (หยุดวันจันทร์
และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
โทร : 0-2390-1087, 08-6535-8661
Located at: 28/1 Sukhumvit Soi 61, Klong Tun Neuh, Wattanah,
Bangkok 10110 Hours of operation: Tuesday-Sunday 10:00-18:00
(closed on Mondays and holidays) Phone: 02-390-1087, 086-535-8661

QUILT CAFÉ
เบื้องหลังบานประตูสีแดงเด่นของคาเฟ่
ขนาดกะทัดรัดแห่งนี้ นอกจากจะซุกซ่อนความ
น่ารักรอต้อนรับคนทีช่ อบงานประดิดประดอย
แล้ว ส�ำหรับคนทีห่ ลงใหลในการชิม ทีน่ ถี่ อื เป็น
แหล่งรวมเมนูทั้งคาว หวาน และเครื่องดื่ม
ทั้งกาแฟ สมูทตี้ และม็อกเทล ไว้รอเสิร์ฟ
ท่ามกลางบรรยากาศการตกแต่งอันมีเสน่ห์
ทีไ่ ด้ไอเดียมาจากโรงนาในชนบทของประเทศ
อังกฤษ บวกกับของสะสมแนววินเทจสุดเลิฟ
ของเจ้าของร้าน เมนูแนะน�ำคือ Strawberry
and Fresh Cream with Caramelized French
Toast ที่นี่ใช้ขนมปังบริออช (Brioche) เนื้อ
หนานุ่ม ที่น�ำมาเพิ่มรสชาติให้พิเศษด้วยการ
เคีย่ วน�ำ้ ตาลจนกลายเป็นคาราเมลหอมหวาน
เสิร์ฟพร้อมซอสสตรอว์เบอร์รี่ ครีมสด และ
สตรอว์เบอร์รี่สด เหมาะที่สุดกับการจับคู่กับ
Coffee Jelly Frappe เย็นๆ
ที่ตั้ง : โครงการ No.88 ซ.ทองหล่อ 5
เปิดบริการ : วันอังคาร-อาทิตย์ เวลา 11.00-22.00 น.
(ปิดวันจันทร์) โทร : 0-2712-5845

Quilt Café

Behind the red front door of this place is
one of the cutest little cafes you’ll ever come
across. The place is decorated with plenty of
arts and crafts, as well as vintage pieces
designed to make it look like a quaint British
coffee house. For those of you who like tasting
lots of things, this place definitely won’t
disappoint you with its menu that features
desserts and beverages of all kinds. Here,
you’ll be able to enjoy coffee, smoothies, and
mocktails; as well as a variety of delicious
baked goodies. Our main recommendation
is the Strawberry and Fresh Cream with
Caramelized French Toast. The toast here
is made with Brioche, a very delicious
wholesome bread that goes nicely with the
fresh strawberries on the side. While you are
enjoying this mouth-watering dish, we also
recommend that you grab yourself a Coffee
Jelly Frappe as well.

Located at: Project No. 88, Thonglor soi 5
Hours of operation: Tuesday-Sunday 11:00-22:00
(closed on Mondays)
Phone: 02-712-5845

GLUR BANGKOK
HOSTEL & COFFEE BAR
ถ้าร้อนอกร้อนใจจนไม่อยากอยู่บ้านให้
เบื่อ แนะน�ำว่าลองเปลี่ยนมานอนเล่นที่นี่ดู
เพราะ Glur Bangkok Hostel & Coffee Bar
มาพร้อมคอนเซ็ปต์ทถี่ กู ใจบรรดาแบ็กแพ็กเกอร์
ด้วยรูปแบบของที่พักนักเดินทาง บรรยากาศ
อบอุ่นเรียบง่ายสไตล์โฮสต์เทลในต่างประเทศ
ทัง้ ยังมีคาเฟ่ทพี่ ร้อมเปิดต้อนรับทุกคนด้วยกลิน่
หอมกรุ่นตลอด 24 ชั่วโมง ลองชิมเมนูน�้ำส้ม
ทรอปิคอลปั่นหอมเย็น (Tropical Orange
Smoothie) เพิม่ ความสดชืน่ ตัดความหวานของ
บราวนี่รสดี หรือถ้าอยากจะได้ความหอมกรุ่น
ของกาแฟมาดับความวุน่ วายใจ ทีน่ มี่ กี าแฟดริป
ร้อนๆ ซึ่งใช้เทคนิคการชงด้วยหลักแรงโน้มถ่วง
ของโลก ค่อยๆ กลั่นกาแฟรสเข้มทีละหยดลง
สู่แก้วช้าๆ อย่างนุ่มนวล
ที่ตั้ง : 45 ซ.เจริญกรุง 47/3 แขวงสุริวงศ์ เขตบางรัก
กทม. 10500 เปิดบริการ : 24 ชั่วโมง โทร : 0-2630-5595
Located at: 45 Jaroen Krung Soi 47/3 Suriwong,
Bangrak, Bangkok, 10500 Hours of operation:
Tuesday-Sunday 10:00-18:00 (closed on Mondays
and holidays) Phone: 02-390-1087, 086-535-8661

Glur Bangkok
Hostel & Coffee Bar
When it gets really hot and humid,
sometimes you just want to lie down and
do nothing. Why not lie down and do
nothing at the Glur Bangkok Hostel and
Coffee Bar? At this place, you’ll be
surrounded by a very relaxed atmosphere
designed to evoke the feelings of a
European café and you’ll be welcomed
with that irresistible fresh bakery smell.
You can pop in whenever you feel like it
as this place is open 24 hours a day. If
you make it out here, we recommend the
Tropical Orange Smoothie, which pairs
up great with their chewy chocolate
brownies. Being a coffee bar, this place
has some pretty spectacular coffee.
This stuff is prepared using a slow-drip
technique to give you a strong, fragrant,
yet surprisingly smooth brew.

ท่องจ�ำไว้ให้ขึ้นใจ “อากาศร้อน...ใจต้องไม่ร้อนตาม” ท�ำใจร่มๆ เข้าไว้ ไม่ว่าจะเป็นปัญหา
หนักๆ หรือความทุกข์ใจเบาๆ ที่กล�้ำกรายเข้ามา เชื่อเถอะว่า คุณจะก้าวข้ามไปได้แบบสบายๆ
Happy Summer Time กันทุกคนค่ะ...
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TRAVEL THAILAND

GO WITH

THE FLOW

ลัดเลาะสองฝั่งคลอง
เรื่อง ธราภรณ์

วัฒนธรรมริมสองฝั่งแม่น�้ำเจ้าพระยา ไม่ได้เกิดขึ้น
เพียงชั่วข้ามวันเพื่อใช้เป็นเครื่องประดับสถานที่ให้
นักท่องเที่ยวสนใจในวิถีไทย ทว่าสิ่งต่างๆ เหล่านี้ถูก
ฝังรากลึกมานานนับศตวรรษ จนกลายเป็นต�ำนานของ
ประเทศไทยที่ผูกโยงไว้ครบ ทั้งประเพณี วัฒนธรรม
และขนบธรรมเนียมมากมายที่จะท�ำให้เราได้รู้จักกับ
ความเป็น “ไทย” มากกว่าที่เคยรู้ และยังจะได้เข้าถึง
แก่นของบรรพบุรุษที่อาศัยอยู่ในผืนแผ่นดินแห่งนี้
ด้วยความเกื้อกูลทั้งต่อเพื่อนมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
64

Culture along the banks of the Chao
Phraya River didn’t just come in to
existence overnight in order to entice
tourists in the Thai ways. Rather, Thai
culture along the river has been around
for centuries, and is embedded deeply
within the traditions, and customs that
have become known as ‘Thainess’. This
‘Thainess’ exists within the very essence
of the land, passed on down through
our ancestors, promoting the friendly
treatment of our fellow humans, and living
in coexistence with our environment.
การลัดเลาะเที่ยวอาณาจักรริมน�้ำซึ่งถือ
เป็ น เส้ น เลื อ ดใหญ่ ข องไทยอย่ า ง “แม่ น�้ ำ
เจ้าพระยา” ไม่จ�ำเป็นต้องใช้เวลามาก แค่
“1 วัน” เท่านั้นก็พอ (ยกเว้นถ้าคุณต้องการ
เข้าให้ถึงแก่นของวิถีบรรพบุรุษ การเดินทาง
ท่องเที่ยวในรูปแบบนี้อาจกินเวลานานนับปี)
แนะน�ำให้เริ่มต้นที่ท่าเรือด่วนสะพานตากสิน
โดยให้ขึ้นเรือด่วนธงสีฟ้า เพราะจะมีไกด์คอย
ให้คำ� อธิบายถึงประวัตศิ าสตร์ของสองฟากฝัง่
อย่างละเอียดยิบ ซึง่ มีทงั้ ภาษาไทยและภาษา
อังกฤษ (เรือจะออกทุก 20 นาที เริ่มต้นตั้งแต่
09.00-15.00 น. สามารถเลือกใช้เรือด่วนธง
สีอื่นๆ ได้ แต่จะไม่มีไกด์ให้ค�ำอธิบาย)
ระหว่างการเดินทาง ไกด์บนเรือจะคอย
แนะน�ำจุดส�ำคัญต่างๆ พร้อมแนะน�ำสถานที่
ท่องเที่ยวใกล้เคียง ซึ่งคุณสามารถแวะลงเดิน
เที่ยวเองได้ตามใจชอบ แต่หนึ่งจุดส�ำคัญที่ไม่
ควรพลาดคือ “ท่าเรือราชวงศ์” เพราะสามารถ
เดินต่อไปยังเยาวราชได้ และระหว่างสองข้าง
ทางจะได้เห็นวิถีของชาวจีนแท้ในเมืองไทย
รวมถึงยังจะผ่านถนนทรงวาดซึ่งเคยเป็นย่าน
การค้าส�ำคัญ ก่อนจะมีการตัดถนนเยาวราช

Traveling the along the artery of
Bangkok, the Chao Phraya River, doesn’t
really need much longer than a day (unless
your aim is to fully understand the Thai
history, and culture surrounding river life in
which case you might need a couple of years).
In any case, we would recommend that you
begin your adventure at Sapan Thaksin Pier,
and get on the river boat with the blue flag.
The blue flag indicates that there will be a
guide on board who will supply you with
interesting commentary on history and
locations on both sides of the river in both
Thai and English. The blue flag boat leaves
every 20 minutes and runs from 9:00 am to
3:00 pm. You can always get on one of the
other river boats but those ones don’t have
an on board guide.
During the journey, the guide will point
out some popular attractions to visit nearby.
You can always disembark at any point to
explore the attraction up close. One such
attraction which is not to be missed is located
at Ratchawong Pier. From there, you can
easily walk to Yawarat (Chinatown). This is
one of the older areas of Bangkok and
showcases the Thai-Chinese way of life.
Nearby, is Songwad road, one of the oldest
market areas in the city.
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ถัดไปคือ “ท่ามหาราช” คอมมูนิตี้มอลล์
แห่งสายน�้ำเจ้าพระยา ที่ตั้งอยู่ระหว่างท่าช้าง
และท่าพระจันทร์ แม้จะเพิ่งเปิดได้ไม่ถึงปี
แต่ก็โดดเด่นในเรื่องของการหลอมรวมเอา
เรื่องราวในอดีตมาผนวกเข้ากับปัจจุบันได้
อย่า งลงตั ว ทั้ง ในเรื่อ งของความทันสมัยที่
ไม่ ทิ้ ง กลิ่ น อายของขนบธรรมเนี ย มในอดี ต
เนื่องจากจุดมุ่งหมายของสถานที่แห่งนี้คือ
อยากให้ผู้คนยุคใหม่ได้ย้อนกลับมาใกล้ชิดกับ
สายน�้ำแห่งชีวิต “แม่น�้ำเจ้าพระยา” มากขึ้น
ทั้งนี้ใกล้กันยังมี “ยอดพิมาน ริเวอร์วอล์ค”
ที่อยู่ติดกับสะพานพุทธ ให้ได้เดินเที่ยวเล่น
ระหว่างทางคุณอาจแวะเที่ยวมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วัดโพธิ์
วัดพระศรีมหารัตนศาสดาราม และท่าเตียน
ได้อีกด้วย
ต่อจากนั้นก็จะมาถึง “ท่าพระอาทิตย์”
ที่โดดเด่นด้วยเรื่องของป้อมพระสุเมรุ 1 ใน
14 ป้อมปราการของกรุงเทพมหานครที่สร้าง
ขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 1 ซึ่งยังคงมีปืนใหญ่ตั้ง
ตระหง่านแสดงถึงความยิง่ ใหญ่ของบ้านเมือง
ในยุคก่อน อีกทั้งในสวนสันติชัยปราการที่อยู่
ติดกันก็สามารถนั่งเล่นชมวิวสะพานพระราม
8 ได้ โดยใกล้กันจะมีพิพิธภัณฑ์บางล�ำภูให้
เดินเที่ยวเล่นศึกษาประวัติของย่านนี้
หากมีเวลาต่ออีกสักหน่อยแนะน�ำให้นั่ง
เรือด่วนยาวไปจนถึง “เกาะเกร็ด” เพื่อชมวิถี
ชี วิ ต ของชาวมอญและสั ก การะเจดี ย ์ มุ เ ตา
ซึ่งเป็นเจดีย์ทรงมอญเก่าแก่กว่า 300 ปี ก่อน
จะเดินต่อไปชมงานเครื่องปั้นดินเผาที่ถือเป็น
เอกลักษณ์ของย่านนี้ แต่ถ้าไม่รีบร้อนกลับ
ลองเปลี่ยนจากการเดินชมมาเป็นนั่งเรือชม
รอบเกาะ เพราะเรือจะพาลัดเลาะเข้าไปถึง
เรือกสวนของชาวบ้านย่านนี้อย่างใกล้ชิด
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Next up is the Maharat Pier. This
is known as the ‘community mall’ of the
Chao Phraya River and is located
between Chang Pier and Phra Chan
Pier. Although it hasn’t been opened
for very long, it is an ideal location
for combining the old with the new,
exemplifying qualities of both. The
reason for this is that the whole area
was built up with the goal of bringing
the new generation closer to their roots
along the river. The location is right
beside the gorgeous Yod Phiman
River Walk which runs right by Phut
Bridge. It is also easy walking distance
from Thammasat University, Silpakorn
University, Wat Pho, and the Grand
Palace.
Ta Phra A Thit is the next stop
worth mentioning. This pier is situated
right beside the Sumeru fortress, one
of the original fourteen that used to
protect Bangkok from invaders. Built in
the reign of King Rama 1, the fortress
still houses a number of cannons and
it is surrounded by Santi Park which is
a very nice place to sit and relax, offering
up a very good view of Rama VIII
Bridge. Next door is the Banglamphu
Museum which is a great little place for
learning some history about the area.
If there is still time, we recommend
taking the river boat to the end of the
line, and then taking a long tail ferry to
Koh Kret, a manmade island on the
river. The island is home to a Mon
community that has been around
for over 300 years. The island is
well-known for its clay works and boasts

เมื่อเที่ยวริมสองฝั่งแม่น้�ำมาตลอดทั้งวัน
คงจะดีไม่น้อยถ้าได้กลับมานอนพักอยู่ริมฝั่ง
แม่น�้ำเจ้าพระยา “ลอยละล่อง” เป็นหนึ่งใน
โฮมสเตย์เล็กๆ ที่มัดใจนักเดินทางซึ่งโหยหา
ความเรี ย บง่ า ยและอยากจะสัม ผัสกับชีวิต
ของคนในท้องถิน่ ได้เป็นอย่างดี สถานทีแ่ ห่งนี้
การันตีความงดงามได้จากการถูกรับเลือกให้
เป็นฉากบ้านพระเอกในเรื่องรถไฟฟ้ามาหา
นะเธอ ภาพพระอาทิตย์ที่ก�ำลังจะลับหายไป
ในสายน�้ำ เรือด่วน เรือพาย และภาพเด็กๆ วิ่ง
เล่นริมน�้ำ คือความสวยงามยิ่งกว่าภาพวาด
และเป็นสิ่งที่ท�ำให้ “ลอยละล่อง” บูติกโฮเทล
แห่งนี้สมบูรณ์แบบที่สุด โดยลอยละล่องมี
ห้องพักทั้งหมด 7 ห้อง การตกแต่งจะยึดตาม
สีของห้อง เช่น ถ้าชื่อห้องคือสีเขียว ข้าวของ
เครื่องใช้ส่วนใหญ่จะขนมาทุกเฉดของสีเขียว
ไล่ตั้งแต่อ่อนจนถึงเข้ม ซึ่งห้องเขียวถือเป็น
หนึ่งห้องไฮไลต์ที่ต้องแนะน�ำเลยว่าไม่ควร
พลาด เพราะไม่ว่าจะเป็นบนเตียงด้านหน้า
ด้านข้าง หรือกระทั่งในห้องน�้ำก็สามารถเห็น
วิวของแม่น�้ำเจ้าพระยาได้ทั้งหมด แต่ถ้าใคร
อยากมีระเบียงริมน�้ำส่วนตัว ห้องแดงน่าจะ
เป็นค�ำตอบที่ใช่ เพราะจะมีพื้นที่เล็กๆ บน
หลังคาให้ออกไปนั่งชิลล์กันได้สองคนแบบ
พอดิบพอดี ส่วนถ้าใครที่มากันเยอะต้องเป็น
ห้องขาวเท่านัน้ เพราะนอนกันได้เป็นกลุม่ ใหญ่
(แนะน�ำให้เดินทางโดยเรือด่วนเจ้าพระยา
และไปลงทีท่ า่ เรือราชวงศ์ จากนัน้ มุง่ หน้าสูว่ ดั
ปทุมคงคา ลอยละล่องจะอยู่ด้านหลังของวัด
ติดกับริมน�้ำ)
เพียงเท่านีก้ น็ า่ จะจบวันได้อย่างมีความสุข
กับวิถีริมน�้ำที่ล้วนเรียบง่าย หากแต่แฝงไว้ด้วย
เสน่ห์ที่ชวนหลงใหล

a number of clay workshops where the
locals produce beautiful bowls, jars,
cups and even artwork. If you are on a
tight schedule and don’t have the time
to properly venture all over the island,
there is the option of taking a boat tour
in and around the islands waterways.
Once you’ve spent a long day
along the river, why not spend the night
as well? Check out the ‘Loy La Long’,
a quaint boutique hotel in the style of
a homestay for travelers wanting to
experience some more of the traditional
Thai river life. The hotel is very beautiful
and was once used as the location for
the lead actor’s house in the show “The
Electric Train Comes to You”. Sunsets
on the river, long tail boats, wooden
canoes, and children playing by the
banks are all things that make the view
from the hotel just that extra bit special.
The hotel features 7 rooms, each one
with a different color theme. For example,
the ‘green room’ is decorated and
furnished in various shades of green
from pale green, to dark forest. The
green room is ideal for those who want
a spectacular view as it offers sweeping
views of the river on 3 sides (not to
mention from the bathroom too). The
red room is for those who want to be
right on the river as it features a river
side patio, as well as an intimate roof
top balcony. If you have a larger group,
the white room is the one for you. Loy
La Long is located right on the river near
Ratchawong Pier right behind
Wat Pathum Khongkha.
And that ends our day on the
waterfront. We hope you get a chance
to try out some of our recommendations
and enjoy the simple charm of the Thai
river life one day.
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ตกหลุมรัก
หน้าร้อนที่

Santorini

เรื่อง ธราภรณ์
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ถื อ เป็ น อี ก หนึ่ ง ความโชคดี ที่ สุ ด ในชี วิ ต ก็ ว ่ า ได้
ที่ ก ารเดิ น ทางของเราในครั้ ง นี้ มี จุ ด หมายอยู ่ ที่
“การหนีรอ้ นไปพึง่ ร้อน” เพราะท�ำให้ได้คน้ พบกับ
อี ก หนึ่ ง ความงดงามของฤดู ร ้ อ นบนเกาะที่ ถู ก
ขนานนามว่าสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลกอย่าง
“ซานโตรินี่” (Santorini) ในกรีซ
ช่ ว งที่ เ ราเลื อ กเดิ น ทางมายั ง ซานโตริ นี่ คื อ
เดือนเมษายนซึ่งเป็นฤดูร้อนของที่นี่พอดิบพอดี
ความร้อนระอุแทบจะไม่ต่างจากประเทศไทย แต่
นั่นก็คือเสน่ห์ที่ท�ำให้เราเจาะจงว่าจะต้องมาใน
เวลานี้ให้ได้ เพราะว่ากันว่าซานโตรินี่สวยที่สุด
ในช่วงที่ร้อนจัด เนื่องจากน�้ำจะใสและฟ้าจะเปิด
จนท�ำให้บรรยากาศโดยรอบดูลงตัว ต่างจากใน
ช่ ว งฤดู ห นาวที่ อุ ณ หภู มิ จ ะลดลงอย่ า งรวดเร็ ว
จนกลายเป็ น หนาวจั ด ท� ำ ให้ เ ล่ น น�้ ำ ก็ ไ ม่ ส นุ ก
อาบแดดก็ไม่ได้ และที่ส�ำคัญสถานที่เที่ยวหลาย
แห่งจะปิดให้บริการ

WAKE ME UP
WHEN SUMMER BEGINS
FALLING IN LOVE
WITH SANTORINI
IN THE SUMMER

It is perhaps one of the greatest joys in
life to be able to travel to “escape” summer
just to enjoy a different kind of summer in
a different place. One of the best places
to enjoy the beauty of an exotic summer
is perhaps the island of Santorini, widely
agreed to be one of the most beautiful in
the world.

We traveled to Santorini in April. The
temperature on the island was actually very
much like that of Thailand in the summer.
Although it was a bit hot, there is a special
charm to coming to Santorini at this time of the
year. During the hot summer months, the

ซานโตรินี่เป็นเมืองที่ขึ้นชื่อในเรื่องของ
ท� ำ เลที่ ตั้ ง ว่ า สวยงามและเปี ่ ย มเสน่ ห ์ ที่ สุ ด
ด้วยความที่เป็นหมู่เกาะซึ่งเกิดจากภูเขาไฟ
ท�ำให้มีหาดทรายสีด�ำเป็นเอกลักษณ์ ส่วน
โรงแรมต่ า งๆ รวมถึ ง ร้ า นอาหาร ก็ จ ะตั้ ง
เรียงรายลดหลัน่ กันตามยอดเขา ท�ำให้เมือ่ อยู่
ด้านบนแล้วมองลงมายังท้องทะเลจะได้มุม
Bird’s Eye View ทีส่ วยบาดใจแบบไม่มที ไี่ หน
เหมือน หรือถ้ามองย้อนกลับไปก็จะได้เห็น
เป็นภาพบ้านเรือนสีขาวตัง้ กันอยูอ่ ย่างงดงาม
ไม่ต่างจากบรรยากาศของหิมะที่ปกคลุมอยู่
บนยอดเขา ยิ่งในช่วงพระอาทิตย์ตก หากได้
ไปล่องเรือทีเ่ มืองเอีย (Oia) และหันกลับมายัง
เมื อ งแห่ ง นี้ คุ ณ จะได้ เ ห็ น แสงสี ท องของ
พระอาทิตย์อาบทัง้ เกาะให้กลายเป็นสีทองจน
จิตรกรแห่งเมืองกรีซหลายต่อหลายท่านเคย
กล่าวไว้ว่า “คล้ายตกอยู่ในภวังค์ เป็นภาพที่
งดงาม แม้ แ ต่ จิ ต รกรชั้ น ครู ก็ ไ ม่ ส ามารถ
สร้างสรรค์ให้เหมือนได้”
การเดิ น ทางมายั ง ซานโตริ นี่ ส ามารถ
เลือกได้ 2 วิธีคือ ทางเครื่องบินและทางเรือ
ซึง่ ถ้าเน้นความรวดเร็วสะดวกสบายก็คงหนีไม่
พ้นเครื่องบินที่มีให้บริการมากมายมาลงยัง
ซานโตรินี่ แต่ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง หากใคร
island is at its most spectacular. The water is
crystal clear, and the skies are cloudless
making for breathtaking views. If you decide
to come in the winter you might find the water
too cold to enjoy, the beaches too overcast
to sunbathe on, and many fun attractions
closed until the next summer season.
Santorini is world renowned for its beauty.
It is a collection of islands formed by
volcanoes that also resulted in the signature
black sand beaches found throughout the
area. The various hotels and restaurants in
the area are perched in and about the cliffs
and mountains in order to offer sweeping
birds eye views of the countryside. Looking
inland, you’ll find picturesque white houses
dotted amongst the hills giving them an almost
snow-capped appearance. Perhaps the best
way to take in the sights is to take a ride on a
boat from the city of Oia during sunset. From
the boat, you’ll be able to appreciate the way
the setting sun sets the whole island alight in
a warm golden glow. In fact, this sight is so
perfect; many Greeks claim that “it is as if you
were lost in a painting, though even a great
master painter could not replicate such
magnificence.”
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อยากได้ราคาประหยัด ทั้งยังได้ชมทิวทัศน์
ท้ อ งทะเล แนะน� ำ ให้ ม าทางเรื อ ที่ ส ามารถ
เริ่มต้นได้จากท่าเรือทั้งในตัวเมืองและนอก
เมืองกรีซ แต่หากอยากได้ความมัน่ ใจ แนะน�ำ
ว่ า ก่ อ นลงเรื อ ควรจองตั๋ ว ให้ เ รี ย บร้ อ ยผ่ า น
เว็บไซต์ ซึ่งมีมากมาย แต่ที่ยอดนิยมสุดคือ
www.ferries.gr
ทันทีทมี่ าถึงยังซานโตรินี่ สิง่ ทีเ่ ราตัดสินใจ
ท�ำในทันทีคอื การออกตามหาบริษทั ทัวร์เพือ่ ท�ำ
ทริปในฝันให้กลายเป็นจริงอย่างสมบูรณ์แบบ
นัน่ คือการล่องเรือรอบเกาะ เพราะแม้ในหนังสือ
หรือเว็บไซต์จะแนะน�ำไว้มากมาย แต่เราเชือ่ ว่า
สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น เมื่อลงทุนเดินทาง
มาไกลถึงกรีซแล้ว ตระเวนหาดูเองเลยดีกว่า
ซึ่งก็ได้ค้นพบว่าราคาบนเกาะไม่แตกต่างกัน
เท่าไหร่ จะมีก็แค่เรื่องของโปรโมชั่นลดแลก
แจกแถมเท่านัน้ ใครชอบอะไรก็สามารถเลือก
กันได้ตามใจ
จุดหมายแรกที่เรือพาไปคือ Red Beach
โดยจุดเด่นที่สุดของหาดแห่งนี้คือไม่มีหาด
ทราย แต่จะมีหินก้อนเล็กๆ สีแดงอยู่ตลอด
แนวชายหาด ซึง่ กลายเป็นสัญลักษณ์ทปี่ ระทับ
ใจแก่ทกุ คนทีไ่ ปเยือน ก่อนจะพาล่องไปต่อยัง
White Beach ที่มีหินสีขาวขนาดมหึมาตั้ง
ตระหง่ า นรอต้ อ นรั บ ก่ อ นจะวกอ้ อ มไปยั ง
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There are two ways of reaching the
island: by plane, and by boat. If you are
looking for convenience or are on a tight
schedule then the plane is for you. There are
many flights a day to the island although the
costs of the tickets are a little pricey. If you
want to save some money, or just want to take
your time and enjoy the scenery then we
recommend taking the boat. You can take
boats to the island from both within and outside of Greece. To make sure you get a seat
we suggest booking online at www.ferries.gr
As soon as we arrived at Santorini, we
decided to immediately find a tour company
to organize our dream vacation on the island.
The thing we had most hoped to do was to
take a boat cruise around the island as this
was the one thing that everyone recommended
was a must. We decided to explore the island
and ask around at many different companies
to find the best deal. We found that the prices
actually differed little from place to place. The
only way, you’ll get a really good deal is if you
manage to find a place that is offering a
special promotion. Therefore, it doesn’t really
matter which company you end up choosing
if you decide to go that direction.
Our first destination was the Red Beach,
which, as its name suggests, was completely
made up of small red rocks. We found that
many of the beaches in the area weren’t
exactly sandy, but rather rocky though no less
beautiful. Next up was the White Beach, so
named for its impressive display of giant white
boulders. We eventually arrived at the Black
Beach, which was, in our opinion, the coolest
of the bunch. The Black Beach is made up of
black volcanic rocks from some bygone
eruption. The beach makes for some very
interesting photographs to be sure! Along the
length of the beach are deck chairs and beds.
We were told that the rocks of the Black Beach

Black Beach ที่ เ ราว่ า เท่ แ ละเยี่ ย มที่ สุ ด
เนื่องจากชายหาดจะเต็มไปด้วยก้อนหินสีด�ำ
ที่ถ่ายรูปออกมาแล้วแปลกตา สาเหตุที่หินใน
บริเวณนี้เป็นสีด�ำสนิทก็เพราะเป็นหินที่เกิด
จากการระเบิดของภูเขาไฟนัน่ เอง ส่วนบริเวณ
ตามแนวชายหาดจะมีเตียงให้นอนเล่น พร้อม
กับจะมีคนมาคอยให้คำ� แนะน�ำว่าเจ้าหินสีดำ�
เหล่านัน้ นอกจากจะสวยงามแล้ว ยังช่วยรักษา
อาการปวดเมื่ อ ยได้ ด ้ ว ย แค่ ล องเอาเท้ า ที่
เหนื่อยล้าจากการเดินเที่ยวมาตลอดทั้งวันไป
วางไว้สกั พัก ความร้อนของหินจะท�ำให้อาการ
ตึงของเส้นค่อยๆ คลายลง
อีกจุดที่ถือเป็นไฮไลต์ของซานโตรินี่คือ
Nea Kameni ซึง่ ครัง้ หนึง่ ในชีวติ ทีค่ วรไปให้ได้
สักครัง้ เพราะจะได้สมั ผัสกับวิถธี รรมชาติของ
ปากปล่องภูเขาไฟกันอย่างใกล้ชิด โดย Nea
Kameni จะมีลักษณะเป็นเนินดินปกคลุมกับ
หินก้อนเล็กก้อนใหญ่อยู่เต็มพื้นที่ เมื่อมาถึงที่
นี่ แ ล้ ว ไม่ ค วรพลาดเดิ น ทางต่ อ ไปยั ง Hot
Spring มีลกั ษณะเป็นบ่อน�ำ้ ร้อนทีม่ าพร้อมกับ
กระแสความอุน่ ในระดับทีพ่ อดีจนสามารถลง
ไปแช่ได้อย่างสบายตัว
ความงดงามของซานโตรินี่ ไม่สามารถ
บรรยายให้รับรู้ได้ผ่านตัวหนังสือ แม้กระทั่ง
ภาพถ่ายที่ดูสวยราวกับภาพในจินตนาการ
ยังไม่อาจเทียบเท่าได้กับบรรยากาศในสถาน
ที่จริง หากแต่หนึ่งค�ำยืนยันที่น่าจะบอกกล่าว
ได้ดีถึงมนต์เสน่ห์ของหมู่เกาะแห่งนี้คือ การที่
ได้รับโหวตจากนักเที่ยวทั่วโลก ให้เป็นเกาะ
อันดับ 2 ของโลกที่อยากมาเยือนที่สุด

were perfect for weary travelers as
they absorbed heat from the sun and
soothingly eased tension for those
who stuck their feet in them.
Another location worth visiting is
Nea Kameni which is definitely one of
the highlights of Santorini and should
definitely be seen at least once in your
lifetime. The area features a huge
crater caused by an old volcano and
is strewn about with stones of all
sizes. If you have some time, you
should check out the hot springs and
go for a dip as the temperature is
actually quite agreeable.
The loveliness of Santorini is
hard to describe in words. Even the
best photographs that look like
something from our imaginations, are
still unable to fully convey the true
majesty of this collection of islands.
Travelers have voted Santorini as the
number 2 island destination in the
world that they would most like to
visit.
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TAK E A BR EAK

Save (More)
ประหยัด (กว่า)
เรื่องของคุณลุงวัยใกล้เกษียณคนหนึ่งมาท�ำงาน
อยู่ในเมืองใหญ่ วันหนึ่งคุณลุงมายืนรอรถเมล์
เพือ่ จะกลับบ้าน รอแล้วรอเล่าก็ไม่มรี ถเมล์คนั ไหน
จอดสักคัน คุณลุงรอรถอยู่นาน เวลาก็ค�่ำลงๆ
แล้วก็มีรถเมล์ขับผ่านมาช้าๆ คุณลุงดีใจที่จะได้
กลับบ้านซักที รถเมล์ไม่จอด ลุงจึงวิ่งตามรถเมล์
เพราะคิดว่ารถเมล์จะจอด วิ่งไปได้สักพักใหญ่ๆ
อ้าว!.....ถึงบ้านแล้วนี่หว่า คุณลุงดีใจใหญ่
ดีเนาะ…..ไม่ต้องเสียค่ารถเมล์ตั้งสี่บาท
คุณลุงก็เลยรีบไปเล่าให้ภรรยา (คุณป้า)ฟัง…
คุณลุง : นี่เธอ วันนี้พี่วิ่งไล่ตามรถเมล์มานะ
ถึงบ้านพอดี ตังค์ก็ไม่ต้องเสีย ตั้งสี่บาทแน่ะ
คุณป้า : (พอได้ยินแทนที่จะดีใจ กลับต่อว่า
คุณลุงซ�้ำ) นี่เธอ ท�ำไมไม่ฉลาดเลยล่ะ
คุณลุง : (ชักโมโห) อ้าวแล้วกัน มาว่าฉัน
ท�ำไมล่ะ?
คุณป้า : นี่ถ้าเธอวิ่งตามรถแท็กซี่ เธอรู้มั้ย
ประหยัดได้อีกตั้งเท่าไหร่
คุณลุง : !?!?
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There once was an old man, nearing his
retirement, who came to work in city. One day,
the old man came to wait for a bus at a bus
stop. However, all the buses kept driving by
the bus stop without slowing down to let him
on. The old man waited and waited, and
afternoon eventually became evening. Finally,
one of the buses began to slow down as it
approached where he had been standing for
the last few hours. This bus too, passed by
the old man. Not to be discouraged, he began
to chase the bus thinking it must stop for him.
It didn’t stop, and he ended up chasing it for
a good long while. In the end, the old man
chased it right up to his front door.
“Wow... I’ve reached home!” The old man
exclaimed excitedly. “I also saved 4 baht by not
having to pay a bus fare!”So saying, the old man
quickly went inside to tell his wife.
“Hey guess what! Today I chased the bus all
the way home, so I didn’t have to pay the bus fare
and I saved 4 baht!”
“What were you thinking, you old fool?! That
was really stupid of you!”
“Wait, I thought you would be happy!? Why
are you so upset with me?”
“Think about how much you could have saved
if you had just chased a taxi home instead!”

4 WAYS TO REDUCE
YOUR ELECTRICAL BILL

“Hot weather causes air conditioner
to operate harder and longer”
“That is why your electrical bill
is higher during summer”

1. Before turn on the air conditioner
• Release heat from your room
• Take a cold shower and wear comfortable clothes
2. Set the temperature for air conditioner at 26 ํc
3. Avoid cooking or using other appliances which
create hot air in the room
4. Regularly clean filter and air conditioner unit
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BE COMMITTED TO PROMPTNESS
BECAUSE EVERY SECOND IS VALUABLE…
LET US PREPARE YOU FOR THE FUTURE.
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