สวัสดีครับคุณผู้อ่านทุกท่าน
MEA Life+ ฉบับนี้ เราพบกันในช่วงปลายฝนต้นหนาวพอดิบพอดี
หากพูดถึงเสน่ห์ในช่วงรอยต่อของฤดูนี้ เห็นจะเป็นความเขียวชอุ่ม
ชุ่มชื่นของต้นไม้ใบหญ้าที่มาพร้อมกับอากาศเย็นสบาย ไม่หนาว
ไม่รอ้ นจนเกินไป เป็นสัญญาณว่าช่วงเวลาแห่งความสุขใกล้จะมาเยือน
ขณะเดียวกันการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลเช่นนี้ ก็ท�ำให้หลายท่าน
อดนึกไปถึงสัจธรรมของชีวิตไม่ได้ เมื่อมีร้อน ก็มีฝน อีกประเดี๋ยว
ก็หนาว แล้วก็วนกลับมาร้อนอีกครัง้ เปรียบดัง่ ชีวติ ทีเ่ มือ่ มีสขุ ก็มที กุ ข์
มีหัวเราะ ก็มีร้องไห้ สลับกันไป การเปลี่ยนแปลงจึงเป็นเรื่องธรรมดา
ส�ำคัญที่ว่าเราจะท�ำใจยอมรับสิ่งนี้ได้หรือไม่
หลายคนโปรดปรานอากาศเย็ น ชุ ่ ม ฉ�่ ำ ในช่ ว งปลายฝนต้ น หนาวนี้
แต่สิ่งหนึ่งที่ต้องไม่มองข้ามก็คือเรื่องของความปลอดภัยจากการ
ใช้ไฟฟ้า เพราะฤดูนี้ยังมีฝนตกบ้างประปรายให้พอเนื้อตัวเปียกชื้น
หากเกิดไฟฟ้ารัว่ ขึน้ มา ก็อาจเกิดอันตรายจากไฟฟ้าดูดหรือไฟฟ้าช็อตได้
แต่อย่าเพิง่ กังวลไปเพราะคุณสามารถตรวจสอบไฟฟ้ารัว่ ด้วยตัวเองได้
ด้วยวิธีง่ายๆ ที่เราน�ำมาฝากกัน
MEA Life+ ฉบับนี้ ยังคงมีเรื่องราวดีๆ มาน�ำเสนอ อาทิ การบริการ
โครงข่ายสื่อสารเส้นใยแก้วน�ำแสง ซึ่ง กฟน. ได้น�ำมาใช้เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการติดต่อสือ่ สารภายในองค์กร และรองรับความต้องการ
ของผู้ใช้ไฟฟ้าด้วยการบริการที่มีประสิทธิภาพ รวมไปถึงนวัตกรรม
ด้านพลังงานรอบโลกที่น่าตื่นตาตื่นใจ พร้อมไปส�ำรวจความพร้อม
ด้านพลังงานของประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน และยังคงเต็มอิ่มกับ
เรื่องน่าอ่านสบายๆ อย่างการเดินทางเพื่อค้นหาสิ่งแปลกใหม่ ในไร่ชา
ที่เมืองสรีมอนโกล ประเทศศรีลังกา ในคอลัมน์ Exotic Journey
หรือจะหลบฝนเร้นกายไปแวะชมแกลเลอรีเก๋ๆ เสพงานศิลปะดีๆ
ที่แกลเลอรีแห่งใหม่ของกรุงเทพฯ อย่างเย็นอากาศ วิลล่า ในคอลัมน์
Travel Thailand ตบท้ายด้วยข้อคิดธรรมะดีๆ จากคอลัมน์ Inner
Peace โดยพระไพศาล วิ ส าโล ที่ จ ะแนะน� ำ วิ ธี ก ารให้ เ ป็ น สุ ข ใน
ทุกความเปลีย่ นแปลง ต่อด้วยการท�ำความรูจ้ กั กับศาสตร์แห่งความสุข
ในคอลัมน์ A Happy Life ที่จะช่วยให้คุณฝึกมองโลกในแง่ดี และ
ฝึกที่จะมีความสุขได้
สุดท้าย ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วย
นะครับ ไม่เฉพาะสุขภาพกาย แต่รวมไปถึงสุขภาพใจ ฝึกมีความสุข
ให้เป็นนิสัย เพื่อที่ต่อไปไม่ว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเช่นไร
จะไม่มีวันที่ความทุกข์จะมากล�้ำกรายคุณอย่างแน่นอน

ชาญ ปัทมะวิภาค
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร
การไฟฟ้านครหลวง
Chan Patamawipark
Director of Corporate Communication Department
Metropolitan Electricity Authority

MEA
Dear all readers,
For this issue of MEA Life+, we come to meet you right
by the end of the rainy season and the beginning of the
winter. Talking about the charms of these both seasons'
jointed period, of cause, it would be about the refreshing
greenery of the trees that comes along together with
nice cool weather, which is not too cold or too warm.
It is a sign that the moment of happiness is approaching.
Meanwhile, the change of seasons will also cause many
of us to think of the truth of life; once there comes the
summer, followed by the rain, and soon the winter will
appear and returns the summer once again. The circle
is comparable to life with happiness and sorrow; laugh
can be followed in turn by cry. Thus, the change itself is
natural common while the significance is that we are able
to accept it or not.

The cool and fresh air during this period is favorable for many of us.
Anyhow, we shall never look over the safety issue regarding to the
electrical usage. As there is still slight rain to dampen our body and
if the electrical leakage occurs, we can be in danger caused by the
electrical shock or short circuit. Nevertheless, don’t worry too much
because you are able to check for the electrical leakage by yourself
with the simple method shared by us here.
For this issue of MEA Life+, we have many interesting stories. For
example: the Fiber Optic Communication System Service, which
MEA has launched in order to increase the internal communication
efficiency, to meet the demand and to provide efficient service to the
electrical users; the amazing Global Energy Innovations, and how other
ASEAN countries are prepared for energy consumption; including the
enjoyable reading articles like Traveling to Explore the Unknown in the
Tea Plantation of Srimongol, Sri Lanka, in the Exotic Journey column
or you can shelter from the rain and hide yourself away to enjoy the
arts at the new chic gallery; YenakArt Villa in Bangkok in the Travel
Thailand column and end up with the fine thoughts in the “Inner Peace”
by Phra Paisal Visalo, which suggests us how to be happy in every
change and followed by getting to know the Science of Happiness
in a Happy Life column, which will help you to practice to look at the
world with the positive attitude and be able to be happy.
Lastly, as the weather keeps changing all the time during this period,
please take care of your health and that not only for the physical health,
but the spiritual health as well. Let's practice the habit of being happy
in order that no matter what kind of change befalls you, the distress
will certainly not be able to intrude into your life.
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W H AT’S NEWS

กฟน. ลงนาม MOU ร่วม สวทช. วิจัยพัฒนา
และบริหารจัดการพลังงาน

MEA signs MOU with NSTDA on energy research
and management
นายสมชาย โรจน์รงุ่ วศินกุล ผูว้ า่ การการไฟฟ้านครหลวง และ ดร.ทวีศกั ดิ์
กออนันตกูล ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการ
วิจัยและพัฒนาด้านพลังงาน และการบริหารจัดการพลังงาน ระหว่าง
การไฟฟ้ า นครหลวง และส� ำ นั ก งานพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีแห่งชาติ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีและงานวิจัย
เชิ ง สาธารณประโยชน์ แ ละเชิ ง พาณิ ช ย์ ณ อุ ท ยานวิ ท ยาศาสตร์
ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี
Mr. Somchai Roadrungwasinkul, Governor, MEA, and Dr. Thaweesak Koanantakool, President
of the National Science and Technology Development Agency, signed a Memorandum of
Understanding on energy research and development and management cooperation between
the two organizations for technology development and researches for both public and
commercial purposes. The MOU signing ceremony was recently held at Thailand’s Science
Park in Pathum Thani Province.

กฟน. จัดสัมมนารับฟังความเห็นผูป้ ระกอบการ
วางแผนน�ำสายไฟฟ้าลงดิน
MEA meets with operators on keeping the wires
underground
นายสมชาย โรจน์รุ่งวศินกุล ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงเป็นประธาน
เปิ ด งานสั ม มนารั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ผู ้ ป ระกอบการและที่ ป รึ ก ษา
งานโครงการเปลี่ ย นระบบสายไฟฟ้ า อากาศเป็ น สายไฟฟ้ า ใต้ ดิ น
ของการไฟฟ้านครหลวง เพื่อการด�ำเนินโครงการอย่างโปร่งใสและ
มีประสิทธิภาพ พร้อมเดินหน้าย้ายสายไฟฟ้าลงใต้ดินเพื่อความมั่นคง
ในการจ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้าและปรับภูมิทัศน์เมืองหลวงให้สวยงาม
พร้อมสูก่ ารเป็นเมืองมหานครแห่งอาเซียน ณ โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด
กรุงเทพฯ
Mr. Somchai Roadrungwasinkul, Governor, MEA,
recently presided over the opening of a seminar to hear
from operators, suppliers and advisors on the plan to
move wires underground. The seminar was a part of
the good governance practice to ensure the project’s
transparency and in support of the plan to move all
electricity cables underground for improved landscape
in Bangkok. The seminar was held at Amari Boulevard
Hotel Bangkok.
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กฟน. ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี ICTSEC
โชว์นวัตกรรมบริการล�้ำสมัยเพื่อผู้ใช้ไฟฟ้า
MEA showcases innovative services at ICTSEC

กฟน. ปรับปรุงระบบไฟฟ้าให้ 60 โรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ

Electricity system improvement at 60 schools

นายสารนิต อังศุสงิ ห์ ผูช้ ว่ ยผูว้ า่ การ (กิจการองค์กรและสังคม) การไฟฟ้า
นครหลวงเป็นประธานเปิดโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าให้แก่โรงเรียน
ต่างๆ ในเขตจ�ำหน่ายของการไฟฟ้านครหลวง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี และสมุทรปราการ จ�ำนวน 60 โรงเรียน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลอง
พระชนมายุ 5 รอบ และส่งเสริมให้เกิดการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ
และปลอดภัย ณ โรงเรียนคลองกันยา จังหวัดสมุทรปราการ
Mr. Saranit Angsusingh, Assistant
Governor (Social and Sustainability),
MEA, presided over the school
electricity system improvement
project. Under this project, MEA
will improve electricity systems
in 60 schools located in its service
areas, covering Bangkok, Nonthaburi and Samut Prakarn. The project
was initiated to celebrate HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn’s
5th cycle birthday anniversary and to raise awareness on safe and
efficiency electricity consumption. The seminar was held at Khlong
Kanya School, Samut Prakarn Province.

นายพรชัย รุจปิ ระภา รัฐมนตรีวา่ การ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร เป็นประธานเปิดงาน
ประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2558
ของชมรมเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
รั ฐ วิ ส าหกิ จ แห่ ง ประเทศไทย
(ICTSEC) และกล่ า วปาฐกถา
พิเศษในหัวข้อ “นโยบาย Digital
Economy” โดยมี น ายชั ย ยงค์
พัวพงศกร รองผู้ว่าการเทคโนโลยี
สารสนเทศและระบบสื่อสาร การไฟฟ้านครหลวง ในฐานะประธาน
ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย (ICTSEC) เป็น
ผู ้ ก ล่ า วรายงาน นอกจากนี้ กฟน. ได้ ร ่ ว มจั ด นิ ท รรศการน� ำ เสนอ
นวัตกรรมบริการล�้ำสมัยของ กฟน. ณ ห้อง Auditorium อาคาร 9
ชั้น 2 บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน) แจ้งวัฒนะ

Mr. Pornchai Ruchiprapha, Information
and Communication Technology
Minister, presided over the 2015
general annual meeting of Information
and Communication Technology
State Enterprise Club of Thailand :
ICTSEC. He also delivered a keynote speech on Digital Economy Policy.
He was welcomed by Mr. Chaiyong Puapongsakorn, Deputy Governor
(Information and Communication Technology), MEA. In addition,
MEA organized an exhibition to showcase MEA’s innovative services.
The event was held at the auditorium, 9-storey Building, 2nd Floor,
TOT PLC, Chaengwattana Road.
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กฟน. คว้า 2 รางวัลยอดเยี่ยม
Thailand ICT Excellence Awards 2015

MEA wins 2 Thailand ICT Excellence Awards 2015

นายศิริพงษ์ วิชัย ผู้ช่วยผู้ว่าการเทคโนโลยี
สารสนเทศและระบบสื่ อ สาร การไฟฟ้ า
นครหลวง รั บ มอบรางวั ล Excellence
Awards จากการน�ำเสนอโครงการระบบ
บริหารงานภาคสนาม (Field Force Management : FFM) ซึ่ ง เป็ น โครงการพั ฒ นา
นวัตกรรมงานบริการของ กฟน. และรางวัล
ชมเชยจากการน�ำเสนอโครงการ Development of Project Base Management
ในกลุ ่ ม องค์ ก รภาครั ฐ ในพิ ธี ม อบรางวั ล
Thailand ICT Excellence Awards 2015
โดยมีนายวิสิฐ ตันติสุนทร ประธานสมาคม
การจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)
เป็นผู้มอบรางวัล ณ โรงแรมพลาซ่าแอทธินี
รอยัล เมอริเดียน กรุงเทพฯ

Mr. Siripong Vichai, Assistant Governor
(Information and Communication Technology),
MEA, represented MEA to receive the
Excellence Award for its Field Force
Management : FFM, an MEA’s service
innovation development project, and Merit
Award for its Development of Project Base
Management - Government Organizations
at the Thailand ICT Excellence Awards
2015. The awards were presented by
Mr. Visit Tantisunthorn, President of Thailand
Management Association : TMA at the Plaza
Athenee Royal Meridien Bangkok Hotel.

กฟน. เปิดศูนย์ด�ำรงธรรมและศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร พร้อมให้
ค�ำปรึกษาแก่ประชาชนและบริการข้อมูลข่าวสาร
Damrongdhama Center and Information Center opened
กระทรวงมหาดไทย โดยมีนายบวรศักดิ์ วานิช
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักตรวจราชการ และเรื่องราว
ร้องทุกข์ กระทรวงมหาดไทย เป็นผู้รับมอบ
เพื่อร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว
ที่ประเทศเนปาล ณ อาคารส�ำนักงานใหญ่
กฟน.

นายสมชาย โรจน์รงุ่ วศินกุล ผูว้ า่ การการไฟฟ้า
นครหลวง เป็นประธานเปิดศูนย์ด�ำรงธรรม
การไฟฟ้านครหลวง กระทรวงมหาดไทย และ
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้านครหลวง
เพือ่ ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร ให้คำ� ปรึกษา
รั บ เรื่ อ งปั ญ หาความต้ อ งการและข้ อ เสนอ
แนะของประชาชน นอกจากนี้มีการมอบเงิน
โครงการ “กฟน. รวมใจช่วยภัยเนปาล” ซึ่ง
เป็นเงินที่พนักงาน กฟน. และผู้มีจิตศรัทธา
ร่วมกันบริจาค จ�ำนวน 296,509.83 บาท
ให้กบั ส�ำนักตรวจราชการและเรือ่ งราวร้องทุกข์
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Mr. Somchai Roadrungwasinkul, Governor,
MEA, presided over the opening of the
Damrongdhama Center of MEA and the MEA
Information Center. The centers provide
information, advice and receive complaints
and recommendation from electricity users.
At the same event, MEA presented 296,509.83
baht donated by MEA employees and kind
people to the “MEA Helps Nepal” project. The
donation was presented to Mr. Borwarnsak
Wanich, Director of Inspection and Grievances
Bureaus, Ministry of Interior, at the MEA’s
headquarters.

กฟน. ร่วมงาน Asian Utility
Week 2015 ต่อยอดธุรกิจ
สู่ระดับสากล

MEA joins Asian Utility Week
2015
นายรัตนโรจน์ ทวีสิน รองผู้ว่าการวิชาการ
และบริหารพัสดุ การไฟฟ้านครหลวง ร่วม
พิธีเปิดงาน Asian Utility Week 2015 การ
ประชุ ม วิ ช าการและนิ ท รรศการที่ ร วบรวม
การแสดงเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมส�ำหรับ
สาธารณู ป โภคที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ในเอเชี ย ซึ่ ง
กฟน. ได้ ส ่ ง วิ ท ยากรเข้ า ร่ ว มการบรรยาย
จั ด นิ ท รรศการแสดงผลงานและธุ ร กิ จ
เกี่ ย วเนื่ อ งต่ า งๆ เช่ น โครงการสายใต้ ดิ น
โครงการ Automatic Meter Reading เป็นต้น
โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและ
ต่ า งประเทศร่ ว มแลกเปลี่ ย นความรู ้ ด ้ า น
วิชาการ การบริหารจัดการ รวมทั้งการพัฒนา
เทคโนโลยี เพื่อความร่วมมือต่อกันในอนาคต
ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

Mr. Ratanarojana Thavisin, Deputy Governor
(Technology and Material Management),
MEA, represented MEA at the Asian Utility
Week 2015, Asia’s largest utility technology
exhibition and fair. MEA sent some of its
executives to speak at the event and had
its exhibition to showcase MEA’s services
and achievement, such as the underground
wires and the Automatic Meter Reading
project. The event attracted a large number of
representatives from leading organizations in
and outside Thailand who shared their views
and knowledge on management, technology

development and technical knowledge and
built a stronger network of cooperation.
The event was held at Centara Grand at
CentralWorld Hotel.

กฟน. จัดกิจกรรมออกหน่วยบริการชุมชนตลอดปี 2558
MEA’s community services

การไฟฟ้านครหลวงมอบคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชน จัดกิจกรรม
ออกหน่ ว ยบริ ก ารชุ ม ชนตลอดปี 2558 โดยการไฟฟ้ า นครหลวง
เขตบางใหญ่ ได้ลงพื้นที่ในชุมชนวัดพิกุลเงิน จ.นนทบุรี เพื่อให้บริการ
ด้านระบบไฟฟ้าและให้ค�ำแนะน�ำการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ
และปลอดภัย บริการสาธารณประโยชน์ และจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์
เพื่อมอบคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชน นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรม
ในชุมชนต่างๆ ครอบคลุมทั้ง 18 เขต พื้นที่การให้บริการของ กฟน.
In contributing to the improvement of people’s
quality of life, the MEA regularly holds
mobile community service troops throughout
2015. The Bang Yai District team visited
Wat Pikul Ngoen Community in Nonthaburi
Province to provide services related to
electricity and efficient and safe electricity
consumption, public services and community
relations activities. Similar activities have
been held in all the 18 areas under MEA’s
responsibility.
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กฟน. มอบเงินสนับสนุนสร้างอุทยานราชภักดิ์
MEA supports Rajabhakti Park construction
พลเอก พิรุณ แผ้วพลสง ประธานกรรมการ
การไฟฟ้านครหลวง น�ำกรรมการ ผูว้ า่ การ และ
ผูบ้ ริหารการไฟฟ้านครหลวงมอบเงินสมทบทุน
สนับสนุนการจัดสร้างอุทยานราชภักดิ์ บริเวณ
พื้นที่กองทัพบก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
จ�ำนวนเงิน 1,000,000 บาท โดยมี พลเอก
อุดมเดช สีตบุตร ผู้บัญชาการทหารบก เป็น
ผู้รับมอบ ณ กองบัญชาการกองทัพบก
Gen. Piroon Palponsong, Chairman of the
Board, MEA, led a team of directors, governor
and executives to present 1,000,000 baht
to Army chief Gen Udomdej Sitabutr in
support of the building of the Rajabhakti Park
in the Royal Thai Army premise in Hua Hin,
Prachuap Khirikhan Province. The event was
held at the Royal Thai Army Headquarters.

กฟน. เปิดตัวโครงการ “MEA Pay &
Fun Club” ให้ลูกค้าที่หักบัญชีธนาคาร/
บัญชีบัตรเครดิต
“MEA Pay & Fun Club”

นายพิชยั สงวนไชยไผ่วงศ์ รองผูว้ า่ การบริการระบบจ�ำหน่าย การไฟฟ้า
นครหลวงเป็นประธานในพิธีเปิดตัวโครงการ “MEA Pay & Fun Club”
เพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าที่สมัครช�ำระค่าไฟฟ้าผ่าน
บัญชีธนาคาร/บัญชีบัตรเครดิต พร้อมจัดกิจกรรมลุ้นรับจักรยานไฟฟ้า
และรางวัลอื่นๆ มากมาย ณ ห้องเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี ชั้น 1 อาคาร
ส�ำนักงานใหญ่ กฟน.
Mr. Pichai Sanguanchaipaiwong, Deputy Governor
(Distribution System Service), MEA, presided over
the “MEA Pay & Fun Club”, a project designed to offer
convenient services to electricity users who apply for
automatic electricity payment service through bank
transfer/credit card account. Various activities are
held for customers to participate and win a chance to
receive electric bicycle and other prizes. The event
was held at the Chao Phraya Surasakmontri Room,
1st Floor, MEA’s headquarters.
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กฟน. สนับสนุนไฟฟ้าเพื่อศึกษาการใช้งาน
รถ E-Bus ขสมก.

MEA supports E-Bus project

นายกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการวิชาการและบริหารพัสดุ
การไฟฟ้ า นครหลวง พร้ อ มด้ ว ยนางปราณี ศุ ก ระศร รั ก ษาการ
ผู้อ�ำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) และดร.โกศล
สุโกมล ที่ปรึกษาส�ำนักกรรมการผู้จัดการ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ�ำกัด
(มหาชน) ร่ ว มเป็ น ประธานเปิ ด ตั ว โครงการทดลองวิ่ ง รถโดยสาร
ไฟฟ้ า ในเส้ น ทาง ขสมก. ซึ่ ง การไฟฟ้ า นครหลวงได้ ส นั บ สนุ น
พลังงานไฟฟ้าแก่รถโดยสารดังกล่าว เพื่อตอบสนองต่อนโยบายของ
รัฐบาลที่ผลักดันการใช้รถโดยสารที่ใช้พลังงานทางเลือก ณ บริเวณ
ป้ายรถโดยสาร ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
Mr. Kirapat Jiamset, Assistant
Governor (Technology and Material
Management), MEA, Mrs. Pranee
Sugrasorn, Acting Director of the
Bangkok Mass Transit Authority,
and Dr. Kosol Sukomol, advisor to
Loxley Public Company Limited,
jointly launched the electric bus
test run project. The MEA has
supported electricity to empower
the buses. The cooperation was
held in support of the government’s
policy to promote alternativeenergy bus. The event was recently
held in front of CentralWorld.

โครงการเยาวชนกับการอนุรักษ์พลังงาน 3 ไฟฟ้า
Youth and Energy Conservation Project
นายสารนิต อังศุสงิ ห์ ผูช้ ว่ ยผูว้ า่ การกิจการ
องค์ ก รและสั ง คม การไฟฟ้ า นครหลวง
เป็นประธานเปิดค่ายวิทยากร โครงการ
เยาวชนกับการอนุรักษ์พลังงาน ร่วมกับ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย ในรุน่ ที่ 2 และรุน่ ที่ 3
เพื่อให้วิทยากรได้ถ่ายทอดความรู้ความ
เข้าใจด้านพลังงานไฟฟ้าเกี่ยวกับการใช้
ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดและ
ปลอดภัย มีความรู้ด้านพลังงานทดแทน
พลังงานสะอาดแก่เยาวชน รวมถึงการ
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชนของ
3 ไฟฟ้า ณ ค่ายริมขอบฟ้า อ.บางปูใหม่
จ.สมุทรปราการ
Mr. Saranit Angsusingh, Assistant
Governor (Social and Sustainability), MEA,
presided over the opening ceremony of
the 2nd and 3rd coach training classes for
Youth and Energy Conservation Project
jointly held by Metropolitan Electricity Authority: MEA, Provincial
Electricity Authority : PEA, and the Electricity Generating Authority of
Thailand : EGAT. The project is aimed at enabling coach to develop
necessary skills to efficiently and effectively train young people on
proper use of electricity, how to save electricity and knowledge
on clean energy. The training also serves as a tool to strengthen
relationship with people in communities that are neighbours to the
three organizations. The event was held at Rim Khop Fa Camp,
Bangpumai District, Samut Prakarn Province.
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M E A UP DATE

เปิดศูนย์ด�ำรงธรรม และ
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
เพื่อการให้บริการที่เป็นเลิศ

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) มุ่งมั่นตั้งใจ
ในการให้ บ ริ ก ารที่ เ ป็ น เลิ ศ ตลอดจน
การบริหารงานตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองทีด่ ี ล่าสุดได้เปิดศูนย์ดำ� รงธรรม
การไฟฟ้านครหลวง กระทรวงมหาดไทย
และศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้า
นครหลวง เพื่ อ ให้ บ ริ ก ารด้ า นข้ อ มู ล
ข่ า วสารของการไฟฟ้ า นครหลวงแก่
ประชาชน ตลอดจนรั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย น
เกี่ยวกับการบริการของ กฟน. และเรื่อง
ร้องเรียนอื่นๆ ของหน่วยงาน ตลอดจน
การให้ค�ำปรึกษา รับเรื่องปัญหาความ
ต้องการและข้อเสนอของประชาชน
ตามที่ ก ระทรวงมหาดไทยได้ มี ก ารสนอง
นโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ในการให้ ห น่ ว ยงานรั ฐ วิ ส าหกิ จ ในสั ง กั ด
กระทรวงมหาดไทยจั ด ตั้ ง ศู น ย์ ด� ำ รงธรรม
การไฟฟ้านครหลวงในฐานะหนึง่ ในรัฐวิสาหกิจ
ที่สังกัดกระทรวงมหาดไทย จึงได้ด�ำเนินการ
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จั ด ตั้ ง ศู น ย์ ด� ำ รงธรรมการไฟฟ้ า นครหลวง
กระทรวงมหาดไทย เพื่อให้บริการรับ เรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับการบริการของ กฟน. และ
เรือ่ งร้องเรียนอืน่ ๆ จากประชาชน บริการข้อมูล
ข่าวสาร การให้ค�ำปรึกษา รับเรื่องปัญหา
ความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน
นอกจากนี้การไฟฟ้านครหลวงยังตระหนัก
ถึ ง ความส� ำ คั ญ ของการเผยแพร่ ข ้ อ มู ล
ข่าวสารและสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ของประชาชน จึงได้จัดตั้งศูนย์บริการข้อมูล
ข่าวสาร การไฟฟ้านครหลวง เพื่อให้บริการ
ด้านข้อมูลข่าวสารของการไฟฟ้านครหลวง
แก่ประชาชน ตามที่พระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ก�ำหนดด้วย
หลักเกณฑ์ท่ีว่า “เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิด
เป็นข้อยกเว้น” เป็นการส่งเสริมการด�ำเนิน
กิ จ การด้ ว ยความโปร่ ง ใส และสนั บ สนุ น
การมีสว่ นร่วมของประชาชน ในการตรวจสอบ
กระบวนการท� ำ งานเป็ น การช่ ว ยเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการด�ำเนินการของการไฟฟ้า
นครหลวง ซึ่งเป็นองค์กรที่ได้รับรางวัลองค์กร
โปร่งใส ครั้งที่ 4 (NACC Integrity Awards)
ของส� ำ นั ก งานคณะกรรมการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) โดย
เป็นรางวัลเกียรติยศแห่งคุณธรรม จริยธรรม
และความซื่อตรงของการด�ำเนินกิจการของ
การไฟฟ้านครหลวง

THE OPENING OF
DAMRONGDHAMA
CENTER INFORMATION
CENTER
FOR THE EXCELLENT
SERVICE PROVIDED
The Metropolitan Electricity
Authority (MEA) strives to provide
the excellent service including
proceed the good corporate
governance. Recently, the MEA
opened the Damrongdhama Center,
the Ministry of Interior and the MEA
Information Center to provide the
information about its organization
to the public. The center will also
serve as channel for users to lodge
complaint about MEA service
and others as well as receiving
recommendation and providing
advice on matters related to MEA
service.

In support of the National Council for Peace
and Order’s policy, the Ministry of Interior
ordered all state enterprises under its
supervision to establish the Damrongdhama Information Center. MEA, one of the
state enterprises under Ministry of Interior,
therefore established Damrongdhama
Center to receive complaints and recommendation about MEA services and other
issues as well as providing information and
advices related to its services.
In recognition of the importance of information publicized and consumers’ right
to receive it, MEA established the MEA
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Information Center to provide information
about MEA to the public. According to
the Government Information Act B.E.
2540 which focuses on “Disclosure, No
Cover-up”, this will also ensure MEA’s
transparency and encourage the public
participation in auditing the operation
process, which results in higher efficiency.
MEA also received the NACC Integrity
Awards from the National Anti-Corruption
Commission: NACC in recognition of
the organization’s integrity and ethical
operations.

ติดต่อใช้บริการศูนย์ด�ำรงธรรมการไฟฟ้านครหลวง กระทรวงมหาดไทย และศูนย์บริการ
ข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้านครหลวง ได้ที่บริเวณชั้น 1 อาคารส�ำนักงานใหญ่ การไฟฟ้า
นครหลวง
นอกจากนี้ กฟน. ยังได้ด�ำเนินการจัดตั้ง ศูนย์ด�ำรงธรรมการไฟฟ้านครหลวง กระทรวง
มหาดไทย ณ ที่ท�ำการการไฟฟ้านครหลวงเขต ทั้ง 18 เขต อีกด้วย
สามารถค้นหาข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้านครหลวง ได้ที่เว็บไซต์การไฟฟ้านครหลวง
www.mea.or.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ MEA Call Center โทร. 1130
ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
Contact Damrongdhama Center and Information Center at the 1st floor, MEA’s
headquarters.
In addition, MEA has also established Damrongdhama Center at the 18 branch
offices.
To obtain more information, consumers can also click www.mea.or.th or call
MEA Call Center at Tel. 1130 for 24 hours.
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P OW ER FOC US

WORLD’S FANTASTIC
ENERGY
INNOVATIONS
ตื่นตากับนวัตกรรมด้านพลังงานรอบโลก
เรื่อง : ชมพูฟิวเชีย / Chompoo Fushia

รวมหลากไอเดียและนวัตกรรมด้านพลังงานที่น่าสนใจในหลายประเทศ
เมื่อความคิดสร้างสรรค์ผนวกเอาเทคโนโลยีมาใช้คู่กันจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง
When creativity meets technology, let’s see what energy innovations
we get from around the world.

สวีเดน กับระบบขนส่งมวลชน
แห่งอนาคต

The Smart Garbage
ถังขยะปล่อย Wi-Fi

ชาวสวีดิชนิยมใช้จักรยานและระบบขนส่ง
มวลชน ล่าสุดเมืองโกเธนเบิรก์ (Gothenburg)
เมื อ งที่ ใ หญ่ อั น ดั บ สองของประเทศสวี เ ดน
ได้ เ ริ่ ม ใช้ ร ะบบขนส่ ง มวลชนแห่ ง อนาคต
นั่นคือ รถโดยสารประจ�ำทางที่ขับเคลื่อนด้วย
พลังงานไฟฟ้า ที่น�ำพลังงานหมุนเวียน เช่น
พลังงานลม และพลังงานน�้ำจากเขื่อน ซึ่งเป็น
พลังงานสะอาดมาขับเคลื่อน รถโดยสารคันนี้
จะวิ่งอย่างไร้เสียงดังของเครื่องยนต์ ไม่ปล่อย
มลพิษสู่สิ่งแวดล้อม แถมระหว่างโดยสาร
ผู้โดยสารยังสามารถชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์
มือถือในรถได้ด้วย

ถั ง ขยะในวั น นี้ มี ข ้ อ แลกเปลี่ ย นเด็ ด ๆ มา
น�ำเสนอ นั่นก็คือ Wi-Fi ความเร็วสูงที่คุณ
ไม่จ�ำเป็นต้องไปขอพาสเวิร์ดจากร้านกาแฟ
ไอเดียนี้เกิดขึ้นแล้วที่เมืองนิวยอร์ก ประเทศ
สหรัฐอเมริกา เมื่อบริษัท Bigbelly บริษัท
ก�ำจัดขยะ ได้คดิ ค้น Smart garbage ภายในมี
การติดตั้งเซนเซอร์ต่างๆ และแผงโซลาร์เซลล์
นอกจากนั้นยังมี Wi-Fi Hotspot ความเร็วสูง
ถึ ง 75 เมกะบิ ต ต่ อ วิ น าที ประโยชน์ คื อ
ให้ประชาชนเดินถนนได้ใช้ไวไฟได้ เมื่ออยู่
ใกล้จุดปล่อยสัญญาณคือถังขยะ ซึ่งอยู่ใน
ขั้นตอนการรออนุมัติจากสภาเมือง
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The Smart Garbage

A garbage bin is not garbage itself,
especially when it can offer high-speed
WiFi. You don’t need to ask for a WiFi
password from a coffee shop any more.
This fantastic idea was initiated in New
York, USA, by Bigbelly Co., Ltd. The waste
collection company invented the “smart
garbage” system in which sensors and
solar cells were incorporated. The bins
also work as WiFi Hotspot router that
offers high-speed WiFi connection at 75
megabits/second to all pedestrians in the
nearby area. This project is awaiting
permission and approval from the City
Council.

Sweden and
mass transport system
of the future

Swedish generally use bicycles and mass
public transport system to travel around.
Gothenburg, Sweden’s 2nd largest city,
has already introduced the mass transport
system of the future - electric cars that is
powered by electricity generated by clean
energy like wind or hydropower. The bus
is very quiet and generates no emission.
More importantly, passengers can also
charge their mobile phones while riding
on the bus.

ไมโครชิพ จากเศษไม้

เครื่องบินพลังสุริยะ บินข้าม Solar-powered aircraft
แปซิฟิกถึงฮาวายแล้ว
crosses the Pacific
แบร์ตร็องด์ พิการ์ด และบอร์สแบร์ก สองผูก้ อ่ ตัง้
โครงการโซลาร์ อิมพัลส์ ตั้งเป้าว่า อย่างน้อย
การก� ำ เนิ ด เครื่ อ งบิ น พลั ง สุ ริ ย ะของเขาจะ
ช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรม
การบินของโลก และรณรงค์ให้ทั้งโลกหันมา
มองพลั ง งานสะอาด ล่ า สุ ด เมื่ อ กรกฎาคม
ที่ผ่านมา เครื่องบินโซลาร์อิมพัลส์ 2 (Si2)
ของพวกเขาก็ท�ำส�ำเร็จไปอีกขั้น หลังจากที่
สามารถบินข้ามน่านน�้ำมหาสมุทรแปซิฟิก
จากประเทศญี่ ปุ ่ น และเตรี ย มลงจอดใน
นครโฮโนลูลู รัฐฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา
หลังใช้เวลาบินนานกว่า 70 ชั่วโมง ระยะทาง
กว่า 5,000 กิโลเมตร นับเป็นการสร้างสถิติ
ในอุตสาหกรรมการบินโลก โดยไม่ใช้น้�ำมัน
เชื้อเพลิงแม้แต่หยดเดียว

Bertrand Piccard and André Borschberg,
the two founders of Solar Impulse, hoped
that their solar-powered aircraft development project would make a meaningful
change in the world’s aviation industry.
It will inspire the entire world to consider
and adopt clean energy. To demonstrate
to the world its success, Solar Impulse last
July flew the Solar Impulse 2 (Si2) aircraft
from Japan across the Pacific. After
70 hours of flying over 5,000 kilometres,
the aircraft landed safely in Honolulu,
Hawaii, USA. This made a new record in
the world’s aviation industry as it is the first
aircraft flying over the Pacific without using
even a drop of oil.

Photo: www.springwise.com
Photo: www.volvobuses.com
Photo: www.bricplusnews.com
Photo: Yei Hwan Jung, Wisconsin Nano Engineering Device Laboratory

นั ก วิ จั ย ชาวจี น Zhenqiang (Jack) Ma
แห่งมหาวิทยาลัยวิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา
ได้คิดค้นไมโครชิพที่ผลิตจากเยื่อไม้ ทดแทน
การใช้ชิพจากพลาสติกและโลหะแบบดั้งเดิม
ด้วยแนวคิดการย่อยสลายได้ โดยใช้หลักการ
ของเซลลูโลสนาโนไฟเบอร์ ซึง่ เป็นวัตถุดบิ ทีไ่ ด้
มาจากการแยกเส้นใยพืชให้เล็กลงจนถึงระดับ
นาโน ปัจจุบันการคิดค้นยังอยู่ในช่วงทดลอง
และพบว่ า หนึ่ ง ในปั ญ หาที่ เ ผชิ ญ คื อ การ
เปราะแตกง่ า ย ท่ า มกลางปั ญ หาของขยะ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ก ว่ า 25-30 ล้ า นตั น ต่ อ ปี
เป้าหมายแห่งอนาคตคือการสร้างชิพที่เป็น
เทคโนโลยีสะอาด ไม่ทิ้งสิ่งตกค้างและมลพิษ

Microchip made from
woodchips

Zhenqiang (Jack) Ma, a Chinese research
at the University of Wisconsin-Madison,
USA, invented an advanced microchip
from woodchips. With his intention to make
biodegradable microchips, instead of
using plastic and metal, he used cellulose
nanofibril (CNF), a flexible, biodegradable
material made from wood. The new
product will have to be further improved
because it is easily broken. If successful,
the world will welcome a new invention
that helps minimize the impact from 25-30
million tonnes of electronic garbage every
year. The goal, which is not far from
reality, is to make computer chips that is
clean, green and do not cause pollution.
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สมชาย วิวัฒนวัฒนา MR. SOMCHAI
รองผู้ว่าการกิจการองค์กรและสังคม

“จากจุดเริ่มต้นของการท�ำงานที่การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เมื่อปี
2521 ที่ฝ่ายบัญชี มีหน้าที่ดูแลด้านการบัญชีต้นทุน เมื่อ กฟน. เข้าสู่
ยุคพัฒนาระบบบริหารให้เป็นเชิงธุรกิจมากขึ้น จึงได้มีโอกาสศึกษา
เรียนรู้ พัฒนาเครื่องมือการบริหารต่างๆ มากมาย ตามมาด้วย
งานบริหารอื่นๆ อีกหลายปี จนเมื่อถึงยุคที่องค์กรได้ให้ความส�ำคัญ
ต่อเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการ
ให้ความส�ำคัญต่อการบริหารจัดการองค์กรทีด่ ี มีประสิทธิภาพ ผมจึง
ได้มโี อกาสมาดูแลสายงานกิจการองค์กรและสังคมในฐานะรองผูว้ า่ การ
ตั้งแต่เดือนตุลาคมปี 2556 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งถือเป็นงานที่ท้าทายและ
ส�ำคัญอย่างยิ่ง เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ สร้างความเชื่อมั่น และ
พัฒนาความยั่งยืนขององค์กร”
ภารกิจส�ำคัญ : สร้างความน่าเชื่อถือขององค์กร
“ภารกิจส�ำคัญในฐานะรองผูว้ า่ การกิจการองค์กรและสังคม คือ การน�ำพา
องค์กรไปสูก่ ารบรรลุวสิ ยั ทัศน์ทวี่ า่ “รับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม”
โดยมีวตั ถุประสงค์ในเชิงยุทธศาสตร์วา่ “สร้างความน่าเชือ่ ถือขององค์กร
ให้เป็นทีย่ อมรับของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย” รวมทัง้ ท�ำให้องค์กรมีความมัน่ คง
และยั่งยืน โดยมีงานที่ส�ำคัญ ได้แก่ การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (Good
Governance) การบริหารความเสี่ยง (Enterprise Risk Management)
การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan &
Management) การสร้างองค์กรให้มีความโปร่งใสปราศจากการทุจริต
หรือป้องปรามการทุจริต (Anti-Corruption /Integrity and Transparency
Assessment) การด�ำเนินงานกิจกรรมด้านสังคม ชุมชน และสิง่ แวดล้อม
(Corporate Social Responsibility) การสื่อสารองค์กรทั้งภายใน
และภายนอก (Internal & External Communication) และการสร้าง
ภาพลักษณ์องค์กร (Branding)”
นโยบายส�ำคัญและเร่งด่วน : ต่อต้านคอร์รัปชั่น
ตั้งแต่ปีที่แล้วรัฐบาลได้เน้นนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
กฟน. เราเป็นองค์กรทีด่ ำ� เนินการตามนโยบายอย่างเคร่งครัดและรวดเร็ว
เนื่ อ งจากมี ก ารก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี (Corporate Governance:
CG) เป็ น แนวทางปฏิ บั ติ ที่ กฟน. ได้ ด� ำ เนิ น การมาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
ซึ่ ง มี ทั้ ง การควบคุ ม ภายใน การบริ ห ารความเสี่ ย ง การตรวจสอบ
จริ ย ธรรมและจรรยาบรรณ การบริ ห ารจั ด การเรื่ อ งความขั ด แย้ ง
ทางผลประโยชน์ ฯลฯ และเมื่อ กฟน. ได้ร่วมลงนามข้อตกลงการ
ต่อต้านคอร์รัปชั่นกับ ป.ป.ช. เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 แล้ว ก็ได้
แสดงเจตนารมณ์ที่ชัดเจนในการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต เพื่อให้องค์กรมีการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและโปร่งใส โดย
จัดให้มีพิธีลงนามกันภายใน กฟน. เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2557 โดย
ผูบ้ ริหารตัง้ แต่ระดับผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายจนถึงผูว้ า่ การได้ลงนามในข้อตกลง
ร่ ว มกั น เป็ น เครื อ ข่ า ยและเน้ น สู ่ ก ารปฏิ บั ติ การถ่ า ยทอดและสร้ า ง

WIWATWATTANA

Deputy Governor (Social and
Sustainability)

When I first started my career at the Metropolitan
Electricity Authority or MEA, I was responsible for cost
accounting. That was in 1978. Seniors in the Accounting
Department were so helpful in coaching me. The
management also provided very good support. I was
opened to everything new. At that time, the management
had a policy to revamp the entire accounting system
which required lots of people and complicated paper
work. Computer was brought in. But before that we had
to set a new system that is clear and accurate. That was
a very good time and I got a lot of experience.
When MEA became more commercialized, I also had a lot more
opportunity to learn new knowledge and tools, from the Management Accounting System to Responsibility Accounting, Activity
-based Costing and Balanced Scorecard. Now, the organization
has been further developed and control becomes a significant
issue, I had the opportunity to learn more on internal control and
internal audit, enterprise risk management and economic value
management or EVM/EVA.
Corporate and Social Affairs tasks
After years of working in accounting and management, I have
the opportunity to be in charge of Corporate and Social Affairs,
as a Deputy Governor. This unit was established in 2012 with
a strategic objective of “building corporate credibility to earn
recognition from stakeholders”. Our major task is to ensure stability
and sustainability of the organization. The major tasks are mainly
in the area of good governance, enterprise risk management,
business continuity plan & management, anti-corruption/integrity
and transparency assessment, corporate social responsibility,
internal & external communication and branding.
The government’s important and immediate policy
related to your area of work
Since last year, anti-corruption has been made top priority. MEA
is flexible to adopt the new policy and immediately implemented
it because corporate governance practice has been our core
practice for a long time. We have in place good internal control,
risk management, audit, ethics, conflict of interest management
guideline and practice. MEA signed an MOU with the Counter
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“สายงานนี้พยายามอย่างยิ่งที่จะบริหาร
จัดการทั้งเชิงป้องกัน ประสานให้ส่วนงาน
ต่ า งๆ ของ กฟน. มี ก ารคาดการณ์
สถานการณ์ต่างๆ พร้อมรับภาวะฉุกเฉิน
มี ก ารซั ก ซ้ อ มและเตรี ย มความพร้ อ ม
ในการปฏิบัติงานตลอดเวลา”
ความร่วมมือให้เกิดการปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร
นอกจากนี้ยังได้จัดท�ำยุทธศาสตร์ของ กฟน.
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตปี 2556 2560 งานทางด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
และองค์กรโปร่งใส จึงถูกเร่งพัฒนาเนื้อหา
ให้ เ กิ ด ผลลั พ ธ์ ม ากขึ้ น ที่ เ รี ย กว่ า CG in
Substance เช่ น การปรั บ ปรุ ง นโยบาย
การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี การเพิ่ ม นโยบาย
การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
(Anti-Corruption Policy) การจัดท�ำนโยบาย
การแจ้ ง เบาะแสการกระท� ำ ผิ ด (Whistle
Blowing Policy) เป็นต้น
หัวใจของงาน : สื่อสารประชาสัมพันธ์
เมื่อท�ำงานนี้ไปแล้วพบชัดเจนว่าสิ่งที่จ�ำเป็น
อย่างยิง่ คือ งานด้านการสือ่ สารประชาสัมพันธ์
(Communication) เพราะหากมีเนื้อหาและ
การปฏิบัติเกิดผลลัพธ์แล้ว แต่ขาดการสื่อสาร
และไม่มีการสร้างความตระหนักรู้ก็อาจท�ำให้
การปฏิบัติงานนั้นๆ ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่
ควร โดยเฉพาะการบริ ห ารการสื่ อ สารยาม
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วิกฤต (Crisis Communication Management)
ต้องมีการเตรียมความพร้อมด้านการสื่อสาร
ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ ก่อนและหลังภาวะวิกฤต
จะเกิ ด ขึ้ น นอกจากนี้ ก ารสร้ า งภาพลั ก ษณ์
องค์กร (Branding) ก็เป็นเรื่องส�ำคัญอย่างยิ่ง
เราต้องท�ำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมั่นใจว่าเรา
เป็นทั้งนักวางกลยุทธ์ (Strategist) และเป็น
ผู ้ ส ร้ า งความไว้ ว างใจ (Trust Provider)
อันเป็นที่มาของแนวคิดหลักของแบรนด์ กฟน.
ที่ว่า “ต่อยอดวิถีสู่ชีวิตอนาคต Leveraging
for Tomorrow”
สายงานนี้พยายามอย่างยิ่งที่จะบริหารจัดการ
ทั้งเชิงป้องกัน ประสานให้ส่วนงานต่างๆ ของ
กฟน. มี ก ารคาดการณ์ ส ถานการณ์ ต ่ า งๆ
พร้อมรับภาวะฉุกเฉิน มีการซักซ้อมและเตรียม
ความพร้ อ มในการปฏิ บั ติ ง านตลอดเวลา
ทั้งนี้ กฟน. ได้ผลิตหนังโฆษณาขึ้นมาหนึ่งชุด
ชื่อเรื่อง “พร้อมทุกวินาที” ที่แสดงให้เห็นการ
เตรียมความพร้อมของพนักงาน กฟน. ในการ
เผชิญวิกฤตต่างๆ และเข้าด�ำเนินการแก้ไข
เหตุ ก ารณ์ ด ้ ว ยความรวดเร็ ว และปลอดภั ย
ในการปฏิบตั หิ น้าที่ โดยมีคณ
ุ ชาญ ปัทมะวิภาค
ผู ้ อ� ำ นวยการฝ่ า ยสื่ อ สารองค์ ก รของ กฟน.
เป็ น ผู ้ แ สดงน� ำ ซึ่ ง ได้ รั บ มอบหมายให้ เ ป็ น
ตั ว แทนที่ ยื น หยั ด ยึ ด มั่ น ในเรื่ อ งระบบไฟฟ้ า
มั่ น คง บริ ก ารมั่ น ใจ ห่ ว งใยสั ง คม และท� ำ
หน้าที่สื่อสารประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงลูกค้า
ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นอกจากนี้
ผู้เข้าฉากแก้ไขสถานการณ์วิกฤตทั้งหมดนั้น
เป็นพนักงานของ กฟน. โดยทุกฉากที่ท่าน
เห็นนั้นเป็นการจ�ำลองจากสถานการณ์จริง

Corruption Commission on 28 May 2014
and has expressed our strong commitment
to promote anti-corruption practice to lift
our corporate governance standard even
further. Therefore, on 18 June 2014, MEA
executives, from director level up to the
Governor, signed an agreement to
establish the anti-corruption network and
announced our commitment to implement
this practice throughout the entire
organization. We have ensured that MEA
strategy supports the National Strategy on
Corruption Prevention and Suppression
2013-2017. As a result, we have strengthened good corporate governance and
transparency practice by introducing what
we call “CG in Substance”. Some activities
under this include corporate governance
policy improvement, anti-corruption policy
extension and whistle blowing policy
preparation.
What’s the most important in
implementation
After working for a while, I found that the
most important thing here is communication.
Although you have good content, good
implementation and good result but don’t
have good communication and awareness
creation, the implementation would be
not very effective. Crisis communication
management is very important as we
have to prepare for both proactive and
reactive communications, prior and after
to the crisis. Branding and corporate
reputation are also equally important.
We have to ensure all our stakeholders
that we are the strategist and trust provider.
That’s the rationale behind our brand
concept of “Leveraging for Tomorrow.”
We have tried our best to prevent and
prepare for any unexpected circumstances.
We have worked closely with all organizations
within MEA. We prepare ourselves for
different scenarios, including crisis
simulation exercise. MEA has prepared one
advertisement, titled “Prepared Always”. It
shows how well we prepare for all situations

ที่คุณชาญและพนักงานภาคสนามของเราเคย
เผชิญจริงๆ มาแล้ว ซึง่ ผูอ้ า่ นท่านใดยังไม่เคยดู
หนังโฆษณาชุดนี้ สามารถหาดูได้ใน YouTube
โดยค้นหาได้ ในชื่อ “พร้อมทุกวินาที”
ผมขอให้ คุณชาญ ปัทมะวิภาค ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายสื่อสารองค์กร ทิ้งท้ายประเด็นส�ำคัญใน
เรื่องการสื่อสารต่อไป
เราพร้อมทุกวินาที
สายงานกิจการองค์กรและสังคม เราพร้อม
ทุกวินาทีและเป็นทีไ่ ว้วางใจของสังคมมหานคร
เป็ น ภารกิ จ ที่ ส� ำ คั ญ ยิ่ ง ขององค์ ก ร ดั ง นั้ น
บทบาทหน้ า ที่ ข องการสื่ อ สารองค์ ก ร คื อ
สร้ า งการรั บ รู ้ แ ละถ่ า ยทอดเนื้ อ หา สาระ
ภารกิจที่ส�ำคัญขององค์กรไปสู่กลุ่มเป้าหมาย
ทั้ ง ภายในและภายนอกองค์ ก ร เพื่ อ ให้ เ ห็ น
คุ ณ ค่ า สร้ า งและรั ก ษาความสั ม พั น ธ์ ที่ ดี
จนเกิดเป็นความผูกพันต่อกัน กฟน. มีภารกิจ
ที่ส�ำคัญคือการจัดหาและจ�ำหน่ายพลังงาน
ไฟฟ้ า ที่ มี ร ะบบจ� ำ หน่ า ยไฟฟ้ า ที่ มั่ น คง
ปลอดภั ย เชื่ อ ถื อ ได้ และเพี ย งพอต่ อ การ
ใช้ ง าน โดยเฉพาะในพื้ น ที่ ที่ ส� ำ คั ญ ของ
ประเทศไทย ทัง้ กรุงเทพฯ และปริมณฑล ทีเ่ ป็น
ศูนย์กลางการบริหารราชการ พาณิชยกรรม
อุตสาหกรรมและที่อยู่อาศัย ภารกิจเหล่านี้
นับว่าเป็นพันธสัญญาของเราชาว กฟน. ที่ต้อง
ค�ำนึงถึงอยูเ่ สมอ ในการปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความ
รับผิดชอบต่อสังคม พร้อมในการเผชิญวิกฤต
ต่างๆ และเข้าด�ำเนินการแก้ไขสถานการณ์ให้
กลับสูส่ ภาวะปกติโดยเร็ว เพือ่ ตอบสนองความ
ต้องการในการด�ำเนินชีวิตในมหานครแห่งนี้
กฟน. หวังในความร่วมมืออันดีจากทุกฝ่าย
มี เ รื่ อ งปั ญ หาเกี่ ย วกั บ ไฟฟ้ า ขอให้ คิ ด ถึ ง เรา
“การไฟฟ้ า นครหลวง” เราจะปฏิ บั ติ ง าน
ด้วยความเป็นมืออาชีพ และความโปร่งใส
สุ จ ริ ต ยุ ติ ธ รรม หากมี สิ่ ง ใดที่ จ ะเสนอหรื อ
แนะน� ำ เรายิ น ดี น ้ อ มรั บ และหากสามารถ
ด�ำเนินการได้ เราจะท�ำให้ดีและเร็วที่สุด
ขอบคุณสือ่ มวลชนทุกท่านทีไ่ ด้ชว่ ยให้งานการ
สื่อสารประชาสัมพันธ์ของเรามาเป็นอย่างดี
โดยเฉพาะในยามที่เราต้องการความรวดเร็ว
และถึงกลุ่มเป้าหมายต่างๆ อย่างถูกต้อง เพื่อ
ประโยชน์ของสังคมร่วมกัน ขอบคุณครับ

and crisis, how fast we can step in to solve
any situation with safety as a priority. Mr.
Chan Patamawipark, Director of Corporate
Communication Department, featured in
the movie as well. He represented the
confidence and stability of the electricity
system and MEA’s quality services as well
a care for the society. Everyone in the ad is
all our employees and everything you see
is the real scenarios that Mr. Chan and our
people experienced before. If you haven’t
seen this ad, search in YouTube for “Prom
Took Winatee” (Prepared always).
Mr. Chan Patamawipark, Director of
Corporate Communication Department, will
tell you more about this later.
Corporate Communication Director
say
Corporate and Social Affairs Group is
always prepared and ready to take good
care of the public. Being entrusted by
people in the metropolitan area, we are
committed to distributing important content
that is of public benefit and major corporate
activities to target groups in and outside
the organization. We believe this will allow
them to see the value we are offering to
the public, which will lead to stronger

and better relationship. Our main activity
is to source and transmit sufficient and
constant electricity through stable, safe
and reliable electricity distribution system
to everyone in Bangkok and its suburban
areas where government offices, business
and commercial buildings, industrial and
residential communities are located. These
are our missions, our responsibility. We
have to perform our duty with care and
responsibility, be ready to take immediate
action to solve issues or any unexpected
situations as soon as possible to keep
the city moving forward as usual without
interruption.
If you have any problem about electricity,
think of MEA. We are committed to
perform our duty with high standard of
professionalism, transparency and fairness.
If you have any recommendation, we are
ready to listen to you and take immediate
action to ensure you are satisfied with our
services.
I have to thank you for your support,
especially when we need to communicate
quickly and directly to the target audience
for the best benefits of our city. Thank you.

17

I N S I DE M EA

บริหารความเสี่ยง
เลี่ยงวิกฤต พิชิตโอกาส
บัณฑิต ตะวันวง

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กร
การไฟฟ้านครหลวง

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ขึ้นชื่อว่าเป็น
องค์กรชั้นน�ำด้านธุรกิจไฟฟ้าของประเทศ
เพื่ อ ประโยชน์ ข องผู ้ มี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ใช้ไฟฟ้า กฟน. ต้อง
พัฒนาและสร้างระบบไฟฟ้าที่มีความมั่นคง
เชื่ อ ถื อ ได้ มี ค วามเพี ย งพอสอดคล้ อ งกั บ
ความต้องการใช้ไฟฟ้า มีระบบงานบริการที่
เป็นมาตรฐานในระดับสากล มีการสนับสนุน
โดยระบบการบริ ห ารจั ด การที่ ทั น สมั ย มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ และต้ อ งมี ค วามระมั ด ระวั ง
ตระหนักถึงความไม่แน่นอนหรือที่เรียกว่า
“ความเสี่ยง” ซึ่งเกิดจากปัจจัยภายในและ
สภาพแวดล้ อ มภายนอกที่ จ ะส่ ง ผลต่ อ
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการท�ำงาน
“แต่ เ ดิ ม เรามั ก คิ ด ว่ า ความเสี่ ย งเป็ น อะไรที่
น่ากลัว ต้องหลีกเลี่ยง ต้องก�ำจัดไป ซึ่งการ
จัดการกับความเสี่ยงเหล่านั้น กฟน. ได้มีการ
ด� ำ เนิ น งานมานานแล้ ว ทั้ ง ในส่ ว นของการ
บริหารความเสีย่ งตามมาตรฐานงานของแต่ละ
วิชาชีพและหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมทั้งการ
จัดการเหตุการณ์ต่างๆ ที่ส่งผลให้เกิดการหยุด
ชะงักของธุรกิจ เพื่อให้สามารถด�ำเนินธุรกิจ
ได้อย่างต่อเนื่อง และพร้อมให้บริการได้ตลอด
เวลา ไม่วา่ จะเกิดเหตุการณ์ใดๆ อันมิคาดหมาย
ด้วยสโลแกนที่ กฟน. ถือปฏิบัติตลอดมา คือ
“กฟน. พร้อมทุกวินาที”
อย่ า งไรก็ ต าม กฟน. ตระหนั ก ดี ว ่ า ค� ำ ว่ า
“ความเสี่ยง” ไม่ได้เป็นสิ่งที่ส่งผลกระทบใน
แง่ลบแก่องค์กรเท่านั้น แต่ความเสี่ยงหรือ
ความไม่แน่นอนในเชิงบวกบางเรื่องอาจเป็น
โอกาสที่จะท�ำให้องค์กรสามารถก้าวพ้นจาก
การด�ำเนินงานเดิมๆ ไปได้ โดยมีการเชื่อมโยง
การบริหารความเสี่ยงกับการก�ำหนดนโยบาย
ยุ ท ธศาสตร์ แผนงาน ตลอดจนการลงทุ น
ที่ มี ค วามส� ำ คั ญ ต่ า งๆ ฉะนั้ น การบริ ห าร
ความเสี่ยงในมุมมองของ กฟน. จึงเป็นการ
สร้างความสมดุลระหว่างการจัดการกับความ
สูญเสียและการแสวงหาโอกาสในการสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร
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ถือเป็นความท้าทายของฝ่ายบริหารความเสีย่ ง
องค์กร ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบในการ
พั ฒ นาระบบการบริ ห ารความเสี่ ย งองค์ ก ร
(Enterprise Risk Management: ERM) ให้
เป็นไปตามมาตรฐานสากล ไม่วา่ จะเป็น COSO:
ERM หรือ ISO 31000 ซึ่งตามหลักการจะ
ครอบคลุมทั้งด้านกลยุทธ์ ด้านการปฏิบัติงาน
ด้านการรายงาน และด้านกฎระเบียบ ตลอดจน
การพัฒนาระบบการบริหารความต่อเนื่องทาง
ธุรกิจ ตามมาตรฐาน ISO 22301 ในการเตรียม
ความพร้อมรองรับภาวะฉุกเฉิน ทัง้ นี้ เพือ่ ให้เกิด
การสนับสนุนให้น�ำไปปฏิบัติทั่วถึงทั้งองค์กร
และเป็นภารกิจปกติจนเกิดเป็นวัฒนธรรมที่
ส่งเสริมให้เกิดการสร้างประสิทธิผล ประสิทธิภาพ
ตลอดจนส่ ง ผลต่ อ ประโยชน์ ข องรั ฐ และ
สร้ า งความมั่ น ใจให้ แ ก่ ผู ้ มี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย
ทุกภาคส่วน

RISK MANAGEMENT - TURNING CRISIS INTO OPPORTUNITY
BANDHIT TAWANWONG

DIRECTOR OF RISK MANAGEMENT DEPARTMENT OF MEA
The Metropolitan Electricity Authority matter what unexpected situation may happen.
(MEA) is the country’s leading With a slogan “MEA, Always Prepared” is what
electricity service provider. To ensure we have held true throughout the years.
that all stakeholders, especially the However, MEA realizes that “risk” does not limit
electricity users, will receive the best only the negative impact on the organization.
benefits, MEA has to develop and Positive risk or uncertainties can also provide
build up the electricity system to be an opportunity for MEA to move ahead.
stable, reliable and sufficient to serve Considering this, risk management is designed
the electricity demand together with to integrate with the organizational policy,
having the international standard strategy, planning and significant investment.
service system. Its operation must For MEA, risk management is in fact creating
be supported by the modern and a balance between the loss management and
efficient management system. More the seeking for the opportunity to add the value
importantly, MEA has to be cautious to the organization
and aware of the uncertainty, which
is called “risk”, which may be caused It is quite a challenge for the Risk Management
by the internal and external factors Department as it is the unit which in charge
that may affect toward its operation’s of the Enterprise Risk Management system
development to meet with the international
efficiency and effectiveness.
standards, such as COSO: ERM or ISO31000.
We used to have the attitude toward risk as a In principle, ERM must cover strategy, operation,
threat, something we must avoid and eliminate. reporting, regulations and business continuity
MEA has conducted such risk management system as per the ISO 22301 standard
measures for a long time, both for the risk regarding to the readiness prepared for the
management, which complied with the standard emergency. This supports MEA to be able
of each professional and responsibility and to implement the practice throughout the
the risk management for any circumstance, organization and become a corporate culture
which may affect and cause the derailment that promotes efficiency and effectiveness
to the business. This conduct has carried as well as conducing the benefits for all
out to enable the business continuity and the stakeholders.
service providing readiness in anytime no

MEA MUSEUM
PROJECT
ฟื้นโครงการพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้า
นครหลวง สัมผัสเส้นทาง
แห่งประวัติศาสตร์ของ กฟน.
สุวพีร์ อัศวชีพ

ผู้ตรวจการการไฟฟ้านครหลวง

SUVAPEE USSAVACHEEP

GENERAL INSPECTOR OF MEA

ใครเลยจะคิดว่า วันหนึง่ แสงไฟดวงเล็กๆ ทีจ่ ดุ
ติดจากเชื้อเพลิงระดับภูมิปัญญาชาวบ้าน จะ
เปลีย่ นเป็นพลังงานทีส่ อ่ งสว่างไปทัว่ พระนคร
นับตั้งแต่มีโคมระย้าเปล่งแสงกลางพระบรม
มหาราชวังในครัง้ สมัยรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ห้า ได้จุด
ประกายให้กิจการการไฟฟ้าของไทยค่อยๆ
เติบใหญ่ส่องสว่างทั่วทั้งประเทศ
แนวคิ ด การสร้ า งโครงการพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์
การไฟฟ้านครหลวงจึงเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2538
เพื่อบันทึกความภาคภูมิใจของพนักงาน กฟน.
เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และเป็นโครงการ
ที่ จั ด ท� ำ เพื่ อ เทิ ด พระเกี ย รติ พ ระบาทสมเด็ จ
พระเจ้ า อยู ่ หั ว เนื่ อ งในโอกาสครบรอบ
การครองราชย์ ในพุทธศักราช 2539 โครงการ
ดังกล่าวได้ก�ำหนดแนวคิดในการจัดท�ำ นั่นคือ
“อดีต (ก�ำเนิดไฟฟ้า ไฟฟ้าเพื่อชุมชน) ปัจจุบัน
(ผลการปรั บ ปรุ ง ในแต่ ล ะยุ ค ที่ ใ ห้ ป ระโยชน์
มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ คนเมื อ ง) และอนาคต (การ
อนุรักษ์พลังงาน)” รวมถึงโครงการตามแนว
พระราชด�ำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในด้านที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน ตลอดจนการ
ใช้สื่อรูปแบบต่างๆ ที่ทันสมัย เพื่อสร้างการมี
ส่วนร่วมของผู้เข้าชมและจ�ำลองเหตุการณ์
ราวกับได้ย้อนอดีตไปสู่สมัยนั้นๆ เช่น สมัย
ที่ใช้แกลบเป็นเชื้อเพลิง สมัยที่มีรถรางไฟฟ้า
ผ่านเส้นทางต่างๆ ในชุมชน
สถานที่จัดตั้งพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้านครหลวง
คือ อาคาร 1 วัดเลียบ ด้วยเป็นอาคารที่อยู่ใน
พื้นที่แห่งประวัติศาสตร์ ตัวอาคารมีลักษณะ

ของสถาปั ต ยกรรมยุ ค เก่ า และมี เ รื่ อ งราว
แห่ ง การก่ อ ก� ำ เนิ ด ของการไฟฟ้ า นครหลวง
ณ สถานที่แห่งนี้ แต่ด้วยสภาพเศรษฐกิจของ
ประเทศไม่ดีนัก จึงได้ชะลอโครงการไปก่อน
มาในวั น นี้ โ ครงการพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ก ารไฟฟ้ า นครหลวงก� ำ ลั ง จะถู ก รื้ อ ฟื ้ น ขึ้ น มาอี ก ครั้ ง
เพื่ อ บอกเล่ า เรื่ อ งราว 57 ปี ข องการไฟฟ้ า นครหลวงบนเส้นทางประวัตศิ าสตร์ ผ่านศิลปะ
ทีจ่ บั ต้องได้ ผสมผสานกับเทคโนโลยีทกี่ า้ วหน้า
ในปัจจุบัน ย่อมรับประกันได้ว่า พิพิธภัณฑ์
การไฟฟ้านครหลวงจะไม่เพียงท�ำหน้าทีส่ อื่ สาร
ความรู้ ความเข้าใจให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า ประชาชน
เท่านั้น แต่ยังส่งผ่านความรู้และพาคนเมือง
หลวงให้ใช้ชวี ติ สูอ่ นาคตทีส่ ดใส ด้วยนวัตกรรม
ระบบไฟฟ้าทีพ่ ฒ
ั นาอย่างไม่หยุดนิง่ ของ กฟน.
ผ่านการมองเห็นและสัมผัสได้บนเส้นทางสู่
อนาคตอีกด้วย
จากกาลเวลาที่เปลี่ยนแปลง องค์กรที่มีการ
เปลี่ยนผ่าน การกลับมาอีกครั้งพร้อมกับการ
ปรับโครงการพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้านครหลวง
ให้ เ ข้ า กั บ ยุ ค สมั ย จะท� ำ ให้ เ ราได้ สั ม ผั ส กั บ
ส่วนหนึ่งของพิพิธภัณฑ์ในรูปแบบที่ทันสมัย
ณ อาคารส�ำนักงานหลังใหม่ท่ีก�ำลังก่อสร้าง
ในบริเวณการไฟฟ้านครหลวงคลองเตย เพื่อ
ถ่ า ยทอดเรื่ อ งราวประวั ติ ศ าสตร์ ที่ น ่ า ภาค
ภู มิ ใ จของการไฟฟ้ า นครหลวงอย่ า งคุ ้ ม ค่ า
สมกับการรอคอย

MEA journey
“Who would imagine… from a small, dim
candle light derived from the folk wisdom, it
now becomes great energy that lights up the
entire city. The candle-lit chandelier in the royal
palace in the reign of King Chulalongkorn was
an inspiration for the development of Thailand’s
electricity business and finally keeps the entire
country bright today.
Yesterday to today
The MEA Museam Project was first initiated
in 1995 as a means to record the history and
pride of MEA as well as being a learning center
for all. Initially built to celebrate His Majesty
the King’s accession to the throne in 1996, the
museum was planned to feature MEA stories
during different chronological period from the
past (the Beginning of Electricity for Community) to present (improvement in each period
that has strong impact on urban living) and
the future (energy conservation). Another main
part of the museum was designed to feature
HM the king’s energy projects. To guide the
visitors through, the museum was designed
to use many modern media that encourage
visitors’ participation. Visitors would feel as if
they were riding a time machine back to the
old days when people used paddy husk as fuel
and when there were tram services in town. The
initial location for the museum was Building 1 at
Wat Liab which makes a charming setting for
the museum due to its old architectural style.
More importantly, Wat Liab was where MEA
history began. This project was, however, halted
earlier due to the national economic crisis.
Changes in the time, situation and
organization… and the rebirth
The project was revived once again. This time,
the 57-year journey of MEA will be told through
the art pieces combined with the advanced
presentation technology. The combination
between the two can guarantee that MEA
Museum will not only serves as an educational
tool for the public, but will also communicate
with the public on MEA’s organization and
educates them on its advanced technology
and electricity system that will enable people
in Bangkok and suburban areas to live a
better life.
Time and organization changes. The MEA
museum project is now back and alive with
the contemporary adaptation that will allow
us to experience it in the form of the modern
structure and easily accessible location in MEA
Khlong Toey office. At this place, after a long
waiting, the dignified history of MEA will be
worthily passed on to the audiences.
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SOCIAL AND ENVIRONMENT STANDARD …
CHALLENGES THAT COME WITH CHANGES
มาตรฐานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
บนความท้าทายของการเปลี่ยนแปลง

ผ่องพรรณ กัลลประวิทย์

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม การไฟฟ้านครหลวง

PONGPUN KALPRAWIT

DIRETOR OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DEPARTMENT OF MEA

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เป็นองค์กรขนาด
ใหญ่ ซึง่ มีภารกิจครอบคลุมพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบ
3 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และ
สมุทรปราการ ในการจ�ำหน่ายพลังงานไฟฟ้า
ที่จ�ำเป็นต่อการใช้ชีวิตและพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศ ตลอด 57 ปีทผี่ า่ นมา กฟน. ได้
เรียนรู้ พัฒนา และปรับปรุงการท�ำงานอย่าง
ต่อเนื่องเสมอมา มีการน�ำมาตรฐานเข้ามา
ประยุกต์ใช้ในการท�ำงานหลายมาตรฐานด้วย
กัน เช่น มาตรฐานด้านบัญชี ด้านบริการ ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ฯลฯ ซึง่ จุดทีเ่ หมือนกัน
คือ ทุกมาตรฐานล้วนเป็นมาตรฐานบังคับ มี
ระบบการบันทึก ตรวจสอบ แต่ประสบการณ์
ในมาตรฐานเหล่านี้ กลับไม่สามารถน�ำมาใช้ได้
กับมาตรฐานด้านสังคม หรือด้านการพัฒนา
อย่างยัง่ ยืน
จากมุมมองด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดย
เฉพาะเรื่องของพลังงาน ใน 3 ปัจจัยหลัก คือ
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม จะพบว่าใน
แง่มมุ ทางเศรษฐกิจ การพัฒนาพลังงานทีย่ งั่ ยืน
หมายถึง การสร้างผลประโยชน์จากพลังงาน
ให้มากที่สุดโดยจะต้องรักษาทุนของสังคมไว้
(ทรัพยากรธรรมชาติ และทรัพยากรมนุษย์)
ในแง่มุมด้านสิ่งแวดล้อม การพัฒนาที่ยั่งยืน
จะเน้นการรักษาเสถียรภาพของระบบนิเวศน์
ทั้งทางชีวภาพและกายภาพ จากการผลิตและ
การใช้พลังงาน และในแง่มุมด้านสังคม การ
พัฒนาที่ยั่งยืนจะต้องรักษาความมั่นคงของ
สังคมและวัฒนธรรม รวมทั้งการลดความขัด
แย้งในสังคมที่มีสาเหตุมาจากการผลิตและ
การใช้พลังงาน โดยสรุปแผนพัฒนาพลังงาน
ยั่งยืนจะครอบคลุมหัวข้อทั้งสาม เน้นการสร้าง
ผลประโยชน์จากพลังงานที่มากที่สุด โดยคง
ระดับทรัพยากรทีม่ อี ยู่ และก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม สังคมและวัฒนธรรมน้อยที่สุด
นัน่ จึงเป็นความท้าทายที่ กฟน. ต้องด�ำเนินการ
และปัจจุบัน กฟน.ได้น�ำมาตรฐานด้านสังคม
และสิ่งแวดล้อมในระดับสากล เข้ามาด�ำเนิน
การถึง 2 เรื่องด้วยกัน ได้แก่ มาตรฐาน ISO
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MEA is a large organization responsible
for providing the electricity supply to
three provinces: Bangkok, Nonthaburi
and Samut Prakarn. Throu ghout the
past 57 years of distributing the electric
power which is necessary for the
living and the country’s economic
development, MEA has continuously
learned, developed and improved its
operations and services. New standards,
such as accounting, services and
information technology, have been
implemented. All are compulsory and
require effective recording and auditing.
Experiencing of these standards,
however, is unable to be applied to
the social standard and the sustainable
development.
From the viewpoint of the sustainable development
aspect, especially in energy industry; there are
three factors to consider - economy, social
and environment. In terms of economy,
sustainable energy development means to
optimize energy by maintain social costs (e.g.
natural resources and human resource). For
environment, sustainable development will
focus on maintaining the stability of the entire
ecosystem, both biological and physical
factors, in energy production and consumption.
In term of society, sustainable development will
promote social and cultural stability, reducing

social conflict related to energy production
and consumption. In summary, sustainable
development shall focus on energy optimization
while maintaining existing resources and
minimizing environment, cultural and social
impact.
This is the challenge that MEA has to handle.
MEA has already implemented the international
social and environmental standards, including
ISO 26000 (www.iso.org/iso/home/standards/
iso 26000.htm) on social responsibility
recommendation and organizational performance
reporting standard which is seen through
sustainability report under the Global Reporting Initiative framework (www.globalreporting.
org).
Despite their differences, ISO26000 and
sustainability report under GRI framework have
many supporting and complementing points.
For example, both standards value stakeholders
and are based on sustainable development
concept. ISO26000 practice can be used as
a reference in the sustainability report under
GRI framework. MEA is studying these details
and apply them in its organization. This is a
real challenge and cannot be copied. Thanks
to the full support from the top management,
from directors to executives, related organizations,
advisors and all employees, we believe
that MEA will be able to move on and can
finally enable its organization and the society
to growth and move forward together.

26000 (www.iso.org/iso/home/standards
/iso26000.htm) ว่าด้วยค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับ
ความรับผิดชอบต่อสังคม และมาตรฐานการ
รายงานผลการด�ำเนินงานขององค์กร ผ่าน
รายงานความยั่งยืน ตามกรอบการรายงาน
GRI (Global Reporting Initiative) (www.
globalreporting.org)
บนความแตกต่างของมาตรฐาน ISO 26000
และการจัดท�ำรายงานความยั่งยืนตามกรอบ
ของ GRI กลับมีจุดเด่นที่สอดคล้องและเกื้อ
หนุนซึง่ กันและกันหลายอย่าง เช่น การให้ความ
ส�ำคัญกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหมือนกัน
การเป็นมาตรฐานที่มีฐานคิดของการพัฒนา

อย่างยั่งยืนเดียวกัน การที่สามารถอ้างอิงวิธี
การปฏิบัติในมาตรฐาน ISO 26000 และน�ำ
ไปใช้ในรายงานความยัง่ ยืนตามกรอบของ GRI
สิ่งต่างๆ เหล่านี้ กฟน.ล้วนก�ำลังศึกษาและ
ปรั บ ใช้ ซึ่ ง เป็ น เรื่ อ งที่ มี ค วามท้ า ทาย และ
ไม่ ส ามารถลอกเลี ย นแบบกั น ได้ แต่ ด ้ ว ย
ความสนั บ สนุ น จากผู ้ บ ริ ห าร ตั้ ง แต่ ร ะดั บ
คณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง หน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง ทีป่ รึกษา ตลอดจนพนักงานทีท่ ำ� งาน
อยู่ตามหน่วยต่างๆ ท�ำให้เราเชื่อมั่นว่า เราจะ
สามารถพัฒนาตนเองไปสู่จุดที่ กฟน. และ
สั ง คม สามารถเติ บ โตและก้ า วไปข้ า งหน้ า
อย่างทัดเทียมและพร้อมเพรียงกัน

CG IN ASEAN: CORPORATE GOVERNANCE SCORECARD
ทิศทาง CG สู่ ASEAN : Corporate Governance Scorecard
เสาวคนธ์ วีระขจร

ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กร การไฟฟ้านครหลวง

SOAVAKON VERAKAJORN

ASSISTANT DIRECTOR OF RISK MANAGEMENT DEPARTMENT OF MEA

ประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ
จะรวมตั ว เป็ น ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น
(ASEAN Economic Community: AEC)
ในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ที่จะถึงนี้ ซึ่ง
ในกลุ่มอาเซียนมีการวางกฎการประเมินการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน
ในภูมภิ าคอาเซียนเป็นมาตรฐานเดียว นัน่ คือ
ASEAN Corporate Governance Scorecard: ASEAN CG Scorecard ส�ำหรับ
ประเทศไทยหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การก�ำกับดูแล เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
จึ ง ได้ ป รั บ ปรุ ง หลั ก การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การ
ส�ำหรับบริษทั จดทะเบียนไทยให้สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์ของ ASEAN CG Scorecard
ส�ำหรับการพัฒนาเกณฑ์ทจี่ ะใช้ในการประเมิน
พิจารณาจากเกณฑ์ของแต่ละประเทศ และ
อิงกับหลักการขององค์กรเพื่อความร่วมมือ
และพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organization for
Economic Co-operation and Development Centre: OECD) และหลักการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดีที่ได้รับค�ำแนะน�ำจากองค์กร
สถาบันส�ำคัญๆ เช่น ธนาคารโลก International
Corporate Governance Network: ICGN
และ Asian Corporate Governance
Association: ACGA ทั้งนี้ เพื่อให้ได้เกณฑ์
กลางที่ ใ ช้ ป ระเมิ น บริ ษั ท จดทะเบี ย นของ
ประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ
การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ได้มีการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดีตามแนวปฏิบัติของส�ำนักงาน
คณะกรรมการ นโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
ซึ่ ง เป็ น ไปในทิ ศ ทางของตลาดหลั ก ทรั พ ย์
แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ยังได้เข้าร่วมกับ
โครงการประเมิ น องค์ ก รโปร่ ง ใส (NACC)
และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
(ITA) ของส�ำนักงานป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
ดั ง นั้ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ มุ ่ ง สู ่ ม าตรฐานสากล
จึ ง มี ก ารก� ำ หนด Roadmap ก� ำ หนดแผน
งานพั ฒ นาการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การของ
กฟน. สู ่ ค วามเป็ น สากลตาม AEC คื อ
มีการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีตามเกณฑ์ ASEAN
Corporate Governance Scorecard: ASEAN

CG Scorecard ซึ่งเกณฑ์การประเมินคะแนน
พิ จ ารณาจากการเปิ ด เผยและการปฏิ บั ติ
ตามเกณฑ์ อิงตามหลักการของ OECD ใน
5 หมวด ได้แก่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 2 การปฏิบัติ
ต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 3 บทบาทของ
ผู้มีส่วนได้เสีย 4 การเปิดเผยข้อมูลและความ
โปร่งใส 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
สุดท้าย ความภาคภูมิใจของ กฟน. ในเรื่อง
CG และ Anti-Corruption คือ การได้รับรางวัล
องค์กรโปร่งใส (NACC) จาก ป.ป.ช. ปี 2557
ซึ่ง กฟน. เป็น 1 ใน 4 องค์กรจาก 76 องค์กร
ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ ดังนั้น จึงขอให้ความ
มั่ น ใจว่ า กฟน. เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของมหานคร
ที่สังคมให้ความไว้วางใจได้เสมอ เพราะ กฟน.
ค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทีจ่ ะได้รบั บริการทีด่ ี มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ
มีความโปร่งใส สิทธิความเท่าเทียม มีการ
ค�ำนึงถึงมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม และมีจรรยาบรรณและจริยธรรม
ซื่อสัตย์สุจริตปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่น
On 31 December 2015, the 10 member
countries in ASEAN will gather to form
ASEAN Economic Community: AEC.
Therefore AEC has set up the regulation regarding to the appraisal for the
good corporate governance for the
listed companies in this region to
ensure they will apply the same
standard; it is the ASEAN Corporate
Governance Scorecard.

In Thailand, related regulators, including the
Stock Exchange of Thailand and the Securities
and Exchange Commission, have improved
their corporate governance guidelines to be
accordant to ASEAN CG Scorecard.
Appraisal criteria are improved based on
each country’s criteria with reference to the
Organization for Economic Cooperation and
Development Centre: OECD as well as recommendations from key organizations, such
as the World Bank, International Corporate
Governance Network: ICGN and Asian Corporate Governance Association. This is to ensure
that the standard CG appraisal criteria for
listed companies in the 10 member countries
is achieved.

The MEA has implemented good corporate
governance practice according to the State
Enterprise Policy Office: SEPO, which is in line
with the SET’s guideline. We also participate in
Transparent Organizational Appraisal together
with Integrity and Transparency Appraisal
projects of National Anti-Corruption Commission: NACC.
Based on its strategy to upgrade its operations to the international standard, MEA has
designed a roadmap and prepared corporate
governance plan in accordance with international standard practice adopted by ASEAN
countries, including the ASEAN Corporate
Governance Scorecard. Under ASEAN CG
Scorecard, appraisal criteria are considered
based on the disclosure and compliance to the
standard. The scorecard comprises two levels.
The first level is based on OECD’s criteria in
five categories as follows:
Category 1: Share holders’ right
Category 2: Equitable treatment of shareholders
Category 3: Roles of stakeholders
Category 4: Information disclosure and transparency
Category 5: Board of Directors’ Responsibility
MEA intends to establish international standard
corporate governance practice. This will
support the government’s policy to promote
AEC. The end result is that all stakeholders will
receive good, effective and efficient services
that are transparent with equitable treatment.
In addition, the practice will take into account
the economic, social and environmental value.
At the same time, ethical practice and corruption-free operations can be guaranteed.
Last but not least, MEA is proud of the recognition it received from its corporate governance
and anti-corruption conducts, especially
the Transparent Organization Award 2014
from NACC. It was one of our ultimate prizes
because MEA was one of the top four, out of
76 organizations participating in this program.
Therefore, you can be assured that MEA as a
part of this metropolitan, is reliable organization which always entrusted by society. This is
because MEA takes into consideration about
stakeholders’ benefits that they will receive the
good service with efficiency and transparency
together with equal rights. MEA also concerns
about economic value, society and environment as well as being ethical, righteous with
integrity and deprived of corruption.
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Assoc. Prof. Pornanong
BuDsaratraGOON

Create Trustworthiness for
Organization With the Corporate
Good Governance

รศ.ดร.พรอนงค์ บุษราตระกูล

สร้างความเชื่อมั่นให้องค์กร ด้วยการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

ปัจจุบนั การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี ถือเป็นหัวใจ
ส�ำคัญของการบริหารจัดการของทุกองค์กร
เพื่ อ ให้ ก ารด� ำ เนิ น งานขององค์ ก รเป็ น ไป
อย่ า งโปร่ ง ใส เกิ ด ความเป็ น ธรรมต่ อ ผู ้ มี
ส่วนได้เสีย ที่ผ่านมาการไฟฟ้านครหลวงได้
บริหารจัดการตามหลักการก�ำกับดูแลที่ดี
โดยยึ ด หลั ก มาตรฐานสากลตามหลักการ
และแนวทางการก�ำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ
ของกระทรวงการคลัง รวมถึงได้ท�ำงานอย่าง
ใกล้ชิดร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิด้านการก�ำกับ
ดู แ ลกิ จ การมาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ให้ ก าร
ด�ำเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานสูงสุด หนึง่ ใน
นักวิชาการคนส�ำคัญ ได้แก่ รศ.ดร.พรอนงค์
บุ ษ ราตระกู ล อาจารย์ ป ระจ�ำภาควิชาการ
ธนาคารและการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และ
การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบัน
เป็ น ผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ นคณะกรรมการก�ำกับ
ตลาดทุน ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และ
เป็นกรรมการ ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า
แห่งประเทศไทย (AFET) รวมทั้งช่วยงาน
ให้บริการทางวิชาการให้กับหน่วยงานต่างๆ
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
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At present, the good governance is
regarded as the heart of the matter for
management by every organization.
In order to conduct the transparent
operating and result in fairness to all
stakeholders, the Metropolitan Electricity Authority has been managed
its organization according to the
principle of the good governance by
following the international standard
regarding to the code and practice
for the good governance in the State
Enterprises of the Ministry of Finance.
MEA also continually works closely
with the corporate governance advisers
in order that its implementation will
achieve the highest standard. One of the
major advisers is Assoc. Prof. Pornanong
Budsaratragoon, the permanent
lecturer of Department of Banking
and Finance, Faculty of Commerce
and Accountancy, Chulalongkorn
University, who is now also the
adviser of the Capital Market
Supervisory Board, the Office of the
Securities and Exchange Commission:
SEC and the committee of the

Agricultural Futures Exchange
of Thailand: AFET Assoc. Prof.
Pornanong Budsaratragoon also
provides her support regarding to the
academic service to many public and
private organizations.
Prof. Pornanong started the conversation by telling about the academic work
experiences, especially, the Master of
Science Program in Corporate Governance
Program development, in which she has
a chance to be in charge as a chairman
of the program management board. This
program is interesting as it has never been
taught in Thailand or any country in this
region before.
“I have been a full-time lecturer for the
Faculty of Commerce and Accountancy,
Chulalongkorn University for almost 20
years. This year is the 77th anniversary of
the faculty foundation and it is also the
remarkable successful year regarding
to its development to be the qualified
educational institute in the international
level. The faculty has achieved the business
administration educational standard

อาจารย์พรอนงค์เริ่มต้นการพูดคุยด้วยการ
เล่ า ถึ ง การท� ำ งานด้ า นวิ ช าการที่ ผ ่ า นมา
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง การบุ ก เบิ ก หลั ก สู ต ร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการก�ำกับ
ดูแลกิจการ ทีไ่ ด้มโี อกาสรับผิดชอบในต�ำแหน่ง
ประธานคณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต ร ซึ่ ง
หลั ก สู ต รนี้ มี ค วามน่ า สนใจตรงที่ ไ ม่ เ คยมี
การเรียนการสอนมาก่อนในประเทศไทย หรือ
แม้แต่ในประเทศทางภูมิภาคแถบนี้ก็ตาม
“ดิฉันเป็นอาจารย์ประจ�ำของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มาเกื อ บ 20 ปี ขณะที่ ค ณะฯ ก่ อ ตั้ ง มาปี นี้
ครบรอบ 77 ปี โดยในปีนเี้ ป็นปีแห่งความส�ำเร็จ
อย่างโดดเด่นของคณะฯ ในการพัฒนาคณะฯ
สู ่ ก ารเป็ น สถาบั น ซึ่ ง มี คุ ณ ภาพการเรี ย น
การสอนในระดับนานาชาติ ได้รับการรับรอง
มาตรฐานการศึ ก ษาด้ า นบริ ห ารธุ ร กิ จ ของ
AACSB (The Association to Advance
Collegiate of Business) จากสหรัฐอเมริกา
ซึ่ ง ให้ ก ารรั บ รองมาตรฐานการศึ ก ษาของ
สถาบั น การศึ ก ษาด้ า นบริ ห ารธุ ร กิ จ และ
การบัญชี ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรก
ในประเทศไทยที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองหลั ก สู ต ร
ครบทั้งระดับปริญญาตรี โท และเอก
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ปั จ จุ บั น คณะพาณิ ช ยศาสตร์ แ ละการบั ญ ชี
จุฬาฯ มีหลักสูตรทั้งสิ้น 38 หลักสูตร หลาย
หลั ก สู ต รเป็ น หลั ก สู ต รที่ ไ ม่ เ คยมี ก ารเรี ย น
การสอนมาก่ อ นในบ้ า นเรา หรื อ แม้ แ ต่ ใ น
ภูมิภาคแถบนี้ อาทิ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการก�ำกับดูแลกิจการ
(MSCG) ที่ทางคณะฯ ได้ริเริ่มมาเมื่อ 10 ปี
ที่ แ ล้ ว และยั ง คงเป็ น ที่ แ รกและที่ เ ดี ย วที่ มี
การสอนครอบคลุ ม ในระดั บ ปริ ญ ญาโท
เรื่องการก�ำกับดูแลกิจการและการตรวจสอบ
ภายใน การบริหารความเสี่ยง”
ย้อนกลับไปในช่วงริเริ่มสาขาวิชาการก�ำกับ
ดู แ ลกิ จ การนี้ ประเทศไทยก� ำ ลั ง เผชิ ญ กั บ
วิ ก ฤตเศรษฐกิ จ ต้ ม ย� ำ กุ ้ ง ความเชื่ อ มั่ น ของ
นักลงทุนทัง้ ในประเทศและต่างประเทศถดถอย
ดังนั้น ความโปร่งใส ความรับผิดชอบของการ
ด�ำเนินงาน จึงมีความส�ำคัญในการสร้างความ
เชื่อมั่นให้กลับขึ้นมา ทางคณะฯ ได้เล็งเห็น
ถึงความส�ำคัญของการพัฒนาหลักสูตรเพื่อ
ตอบสนองและมีความสอดคล้องกับพัฒนาการ
ของสังคมและประเทศชาติในแต่ละช่วงเวลา
จึ ง ได้ พั ฒ นาและต่ อ ยอดการเรี ย นการสอน
ทางด้ า นการตรวจสอบภายใน (Internal
Auditing) ในระดับวุฒิบัตรที่ได้รับการรับรอง

certified by AACSB (The Association to
Advance Collegiate of Business), the
institute from the United States of America
that provides accreditation to the business
administration and accountancy educational institute. We are the first faculty in
Thailand that having been certified for all
degree from Bachelor, Master to Doctorate.
At present, the Faculty of Commerce and
Accountancy, Chulalongkorn University,
is having 38 studying programs. Many of
them have never been taught in our country
or in this region before. For example; the
Master of Science Program in Corporate
Governance Program: MSCG, in which
the faculty had initiated it back in 10 years
ago. We are still the first and the only faculty
that inclusively teach in master degree
level regarding to Corporate Governance,
Auditing, and Risk Management”.
Back to the period when we had initiated
Corporate Governance program, Thailand
was facing “Tom Yam Kung”, the economic

จาก IIA (The Institute of Internal Auditors)
ของประเทศสหรัฐอเมริกา มาเป็นหลักสูตร
ในระดับปริญญาโท โดยยังคงได้รับการรับรอง
ให้เป็นส่วนหนึ่งของ IAEP (Internal Auditing
Education Partnership) ที่ ป ระกอบด้ ว ย
เครือข่ายมหาวิทยาลัยชั้นน�ำในต่างประเทศ
ที่มุ่งเน้นการให้องค์ความรู้ด้านการตรวจสอบ
ภายใน เพื่อการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

crisis. The confidence of both foreign
and domestic investors was decreased.
Therefore, transparency and organization’s
implementation responsibility were the
important keys to bring back the investors’
confidence. The faculty had foreseen how
important the studying program development was; it had to be done in order
to respond and conform to social and
country developments in each period

“The academic mission, which we have
experienced together with MEA, is that
we help providing the appraisal result
regarding to corporate governance. This
year is the second year that the faculty has
conducted it for MEA. From the opportunities to with MEA, I have noted the intention
and determination of the management
team and the executives in organization
development. From our suggestions or

“ภารกิจทางวิชาการทีไ่ ด้มปี ระสบการณ์กบั ทาง
กฟน. ได้แก่ การเข้ามาช่วยจัดท�ำผลประเมิน
ด้านการก�ำกับดูแลกิจการของ กฟน. ซึ่งทาง
คณะฯ เข้ามาด�ำเนินการให้เป็นปีที่ 2 แล้ว
การได้มีโอกาสท�ำกิจกรรมต่างๆ กับทาง กฟน.
สิง่ หนึง่ ทีด่ ฉิ นั รับรูไ้ ด้ คือ ความตัง้ ใจ ความมุง่ มัน่
ในการพัฒนาองค์กร ของผู้บริหารส่วนงาน
ที่ รั บ ผิ ด ชอบ ตลอดจนถึ ง ผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง
สิ่งที่ทางทีมงานของดิฉันให้ข้อเสนอแนะ หรือ
ทางเลือกในการด�ำเนินการกับ กฟน. ทีมงาน
ของ กฟน. มักจะเลือกปฏิบัติในสิ่งที่ดีที่สุด
และหรือมีมาตรฐานสูงสุดเสมอ ตัวอย่างเช่น
แนวปฏิ บั ติ ด ้ า นการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การทาง
ผู้บริหารของ กฟน. มีความตั้งใจที่จะให้การ
ด� ำ เนิ น การการปฏิ บั ติ ข ององค์ ก รสามารถ
เทียบเคียงได้กบั แนวปฏิบตั สิ ากล อาทิ Corporate
Governance (ASEAN Scorecard)”

of time. Hence, we had developed and
built on the Internal Auditing program for
diploma level, which is certified by IIA (the
Institute of Internal Auditors) from United
State of America, to be a master degree
program and it is also certified to be a
part of IAEP (Internal Auditing Education
Partnership) the institute which is formed
by the leading universities network aboard
that focusing on providing the knowledge in
an internal audit for corporate governance.

options proposed, MEA will choose to
carry on with the best choice or with the
highest level of standard. For example;
for the issue of regulation for corporate
governance, MEA’s executives intend to
have it implemented and be comparable
to the international regulation such as the
Corporate Governance (ASEAN Scorecard)”

ดร.พรอนงค์ ยั ง กล่ า วทิ้ ง ท้ า ยไว้ ว ่ า จาก
ประสบการณ์การท�ำงานที่ผ่านมาร่วมกับทาง
กฟน. สั ม ผั ส ได้ ถึ ง ทั ศ นคติ ท างบวกต่ อ การ
พัฒนาศักยภาพและภาพลักษณ์ขององค์กร
ชั้นน�ำ ซึ่งในฐานะของประชาชนผู้ใช้บริการ
ย่อมมีความยินดีทไี่ ด้รบั รูว้ า่ หน่วยงานในก�ำกับ
ของรัฐอย่าง กฟน. มีความมุ่งมั่นในการพัฒนา
ศั ก ยภาพในระดั บ สู ง และสามารถเป็ น ที่
ไว้วางใจของสังคมมหานครได้อย่างแน่นอน

Besides of being proud to be a part of
faculty’s and university’s developments,
as the expert in knowledge regarding to
corporate governance, Dr.Pornanong also
has a chance to apply her knowledge to
serve society and private section. She and
the faculty have provided the appraisal
result of MEA’s corporate governance and
this year is the second year for this service.

จากความเชี่ยวชาญในเชิงวิชาการด้านการ
ก�ำกับดูแลกิจการ นอกเหนือจากความภูมิใจ
ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของพัฒนาการต่างๆ ของ
คณะฯ และมหาวิทยาลัยแล้ว ดร.พรอนงค์
ยั ง ได้ มี โ อกาสน� ำ ความรู ้ ที่ มี ม ารั บ ใช้ สั ง คม
และภาคธุรกิจจริง โดยที่ผ่านมา ดร.พรอนงค์
และคณะฯ ได้มีโอกาสจัดท�ำผลประเมินด้าน
การก�ำกับดูแลกิจการของ กฟน. ซึ่งปีนี้นับเป็น
ปีที่ 2 แล้ว

In conclusion, Dr.Pornanong said that
from the working experiences with MEA,
she has touched the positive attitude
toward potential and image developments
of the leading organization. As an electricity
user, she is pleased to know that MEA,
a state enterprise under the supervision
of the Government, intends to develop
its potential to achieve the high level and
definitely be able to be trusted by the
metropolitan society.
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ปลายฝน ต้นหนาว
คือรางวัลของชีวิต
หนุ่ย-นันทกานต์ ฤทธิวงศ์

SEASONS CHANGE
IS A LIFE REWARD
NUI-NANTAKAN RITTHIWONG
เรื่อง : ศศิธร / Sasitorn
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“การที่ชีวิตเรามีโอกาสได้ผ่านมาเจอปลายฝนต้นหนาว
ทุกปี มันเป็นวัฏจักรวนเวียนที่ให้เราท�ำใจและเข้าใจว่า
ชีวิตจะต้องมีฝน มีหนาว มีร้อน มีสุข มีทุกข์ มียิ้ม ร้องไห้
สลับกันอย่างนี้ทุกปี ทุกวัน ทุกเดือน และตลอดไป”
ถ้ า ปลายฝนต้ น หนาวเป็ น เหมื อ นช่ ว งชี วิ ต
ที่ ผ ่ า นพ้ น จากการถู ก ลมฝนโหมกระหน�่ ำ
แล้วได้รางวัลเป็นการเริ่มต้นใหม่อย่างสดใส
แช่มชืน่ ชีวติ ของนักร้องคนดัง หนุย่ -นันทกานต์
ฤทธิวงศ์ ก็ถือว่าได้รับรางวัลนั้นมาเป็นเวลา
ถึง 12 ปีแล้ว เพราะหลังจากรอดตายจาก
มะเร็ ง ต่ อ มน�้ ำ เหลื อ ง เธอไม่ เ พี ย งกลั บ มา
แข็ ง แรงสดใสดู อ ่ อ นกว่ า วั ย หากยั ง พร้ อ ม
ทีจ่ ะเป็นแรงบันดาลใจให้คนอืน่ ได้หนั มาสนใจ
ดูแลสุขภาพ มีก�ำลังใจในการต่อสู้โรคร้าย
เช่ น เดี ย วกั บ เธอ โดยบอกเล่ า ผ่ า นหนั ง สื อ
ถึง 2 เล่มด้วยกัน ‘365 วันมหัศจรรย์ของ หนุย่
-นันทกานต์’ ไดอารี่บันทึกช่วงชีวิตตอนป่วย
เป็นมะเร็ง และล่าสุด ‘12 ปีมหัศจรรย์ของ
หนุ่ย นันทกานต์ ฤทธิวงศ์’ ภาคต่อที่บอกเล่า
ถึงการดูแลตนเองต่อเนื่องตลอด 12 ปีอย่าง
มีวินัยและมีความสุขเพื่อให้โรคร้ายไม่กลับ
มาเยือน

ชีวิตใหม่ที่กลับมาแข็งแรง ไร้โรคภัย
ตอนนี้ สุ ข ภาพร่ า งกายแข็ ง แรงดี เ ป็ น ปกติ
โดยที่ ยั ง ตรวจติ ด ตามเป็ น ประจ� ำ อยู ่ ทุ ก ๆ
6 เดือน คือย้อนกลับไปเมื่อ 12-13 ปีที่แล้ว
โรคมะเร็งต่อมน�้ำเหลืองที่หนุ่ยเป็นมันเคลียร์
แล้วตั้งแต่ 8 เดือนที่รักษาตัวเสร็จสิ้น ทีนี้
ก็เหลือการตรวจติดตามทุกเดือน เพราะหมอ
บอกไว้ว่าช่วงเวลาที่อาจจะกลับไปกลับมาได้
คือภายใน 5 ปี ระหว่าง 5 ปีแรกทีต่ อ้ งเฝ้าระวัง
นี่ลุ้นทุกปีนะ จะสบายใจได้อีกทีเมื่อ 10 ปี
ผ่ า นไปแล้ ว ว่ า คุ ณ รอด แต่ ไ ม่ ไ ด้ แ ปลว่ า

“The rain then winter, it’s the cycle
that repeats itself.
Season change reminds me that
life is full of happiness, sadness,
smiles and cry, every day, every year
and forever.”
Life can be compared to seasons. While
seasons change from rainy season to winter,
people mostly experience rewarding and
brighter days after sadness and hard
time. Nui-Nantakan Ritthiwong, a famous
singer, can confirm this well. She has
been enjoying a rewarding life after she
was diagnosed of lymphoma and finally
had it cured. Today, she is very healthy
and happy. She spends her time inspiring
people to take good care of their health
and stand strong to fight against the deadly
disease. In her two books, “365 Miracle
Days by Nui-Nantakan”, she told a story of
everyday life fighting with lymphoma while
in “12 Miracle Years by Nui-Nantakan”
book, she tells story of how she takes
good care of herself in the past 12 years,
how disciplined she is to keep the deadly
disease away.

Healthier new life
Nui said she was very healthy and still
has to see her doctor every six months to
follow up. Looking back 12-13 years ago,
she had lymphoma and had to undergo
eight-month medical treatment. At the end
of the treatment, she still has to see the
doctor for follow-up check every month as
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ร้อยเปอร์เซ็นต์นะ ในโลกใบนีไ้ ม่มอี ะไรแน่นอน
อนาคตหนุย่ อาจจะไม่ได้เสียชีวติ เพราะมะเร็ง
แต่อาจจะคอเลสเทอรอลสูงจนเส้นเลือดใน
สมองแตกเป็นอัมพาตก็ได้ ถ้าหนุ่ยประมาท
ในการกิน เพราะฉะนั้นก็เลยต้องไม่ประมาท
ใช้ชวี ติ ด้วยความรอบคอบระแวดระวังมากขึน้
แต่ไม่ถงึ กับระแวง เพือ่ ไม่ให้เครียดมากไป เช่น
ไอ้นกี่ ก็ นิ ไม่ได้ ไอ้นนั่ ก็กนิ ไม่ได้ เราก็จะรูส้ กึ ว่า
แล้วชีวิตเราจะอยู่ไปเพื่ออะไร ไม่มีสีสันเลย
ชีวิตก็ต้องมีความสุขในชีวิตบ้างนิดๆ หน่อยๆ

ก้าวข้ามวันสีเทาๆ
สู่ฤดูกาลแห่งการเริ่มต้นใหม่
ส�ำหรับช่วงปลายฝนต้นหนาว หนุย่ ชอบซีซนั่ นี้
มากเลย นอกจากบรรยากาศจะสวยมาก
อากาศดี แล้วยังเป็นหน้าไฮส�ำหรับชีวติ ศิลปิน
และคนท�ำงานวงการเพลงนะ เพราะเป็นหน้า
งานเข้า (หัวเราะ) เป็นช่วงที่เราจะยิ้มกันได้
อีกครั้ง ชีวิตแฮปปี้ อะไรๆ จะดูดีไปหมดเลย
เพราะเราเคยผ่านประสบการณ์มาแล้วว่า
มีปีหนึ่งที่เราไม่รู้จักซีซั่นอะไรเลย ช่วงที่ป่วย
เป็นหน้าฝนพอดี เป็นพฤษภาทมิฬส�ำหรับหนุย่
ทุกวันมันดูเป็นสีเทา ซึ่งเราไม่แน่ใจว่าจะผ่าน
ซีซั่นนั้นไปได้มั้ย และพอรอดมาได้ หายป่วย
ตอนปลายปี ก่อนเข้าวันเกิดหนุย่ (16 ธันวาคม)
ก็เลยรูส้ กึ ดีใจนะทีช่ วี ติ เรามีโอกาสได้กา้ วผ่าน
มาเจอช่ ว งปลายฝนต้ น หนาวต่ อ มาอี ก ตั้ ง
12 ปี มันเป็นวัฏจักรวนเวียนที่ให้เราท�ำใจ
และเข้าใจว่าชีวิตจะต้องมีฝน มีหนาว มีร้อน
มีสุข มีทุกข์ มียิ้ม ร้องไห้ สลับกันอย่างนี้ทุกปี
ทุกวัน ทุกเดือน และตลอดไป

วางแผนชีวิตปีต่อปีแบบมีเป้าหมาย
คนส่ ว นใหญ่ เ ขาก็ จ ะวางแพลนชี วิ ต กั น นะ
แต่ ส� ำ หรั บ หนุ ่ ย ไม่ ไ ด้ ว างแผนระยะยาว
ที่ ผ ่ า นมายั ง ไม่ เ คยแพลนอะไรเกิ น ปี เ ลย
อย่างเรื่องงานตอนนี้ก็วางทีละปี เช่น ปลายปี
ที่แล้วเราเขียนหนังสือ ดังนั้นปีนี้รู้แล้วว่าจะมี
หนั ง สื อ ออก จึ ง ท� ำ งานเพลงให้ แ มตช์ กั บ
หนั ง สื อ เพราะในเล่ ม “12 ปีม หัศ จรรย์ฯ”
หนุ่ยเขียนถึงเพลงที่แต่งไว้ด้วย พอหนังสือ
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วางแผงปุ๊บ หนุ่ยก็เริ่มโปรโมตซิงเกิลเพลง
‘Let it go ปล่อยมันไป’ ซึ่งตั้งใจไว้ว่าเพลงนี้
ยังไงก็ต้องท�ำเป็นสาธารณกุศล โดยรายได้
จากการดาวน์โหลดเพลงจะน�ำไปสมทบทุน
มอบให้ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ (เพื่อโรค
มะเร็ ง เต้ า นม) โรงพยาบาลจุ ฬ าลงกรณ์
สภากาชาดไทย
‘Let it go ปล่อยมันไป’ เป็นเพลงบ่งบอก
ถึงสัจธรรมทีห่ นุย่ ได้รบั มาเต็มๆ เลยว่าฤดูกาล
มั น คื อ การเปลี่ ย นแปลง ตอนช่ ว งน�้ ำ ท่ ว ม
หนุ่ยมองเห็นความทุกข์ของคนจนรู้สึกอึดอัด
อยากช่วย จึงแต่งเพลงขึ้นมาเพื่อเป็นก�ำลังใจ
ให้เราเข้าใจว่าชีวิตไม่ว่าจะเป็นยังไงมันต้อง
เดิ น ต่ อ ซึ่ ง หนุ ่ ย ขอพู ด เลยว่ า ความกลั ว
เป็ น กิ เ ลสตั ว ใหญ่ ม ากที่ ท� ำ ให้ เ ราทุ ก ข์
เพราะการกลัวเป็นสิ่งที่จริงๆ แล้วคุณสร้าง
ขึ้นมาเองทั้งนั้น ดังนั้นอยากบอกทุกคนว่า
อย่ากลัวที่จะเริ่มต้นใหม่

doctor said the disease can come back
any time in five years. Therefore, she spent
the first five years after the treatment in
fear. The doctor told her that she can live
worry-free life if the disease did not return
in 10 years. However, there is a chance
that it will return after 10 years. Nothing is
certain in life. “I understand that in the end,
I will die, although not because of cancer.
I might have high cholesterol and stroke
if I don’t watch my diet. Therefore, I have
to be careful but not to worry too much.
If I worry too much, I will be stressed. If I
stressed myself too much, telling myself
I cannot eat this and that, I would be
unhappy. If that’s the case, what do we
live for? We have to find joy in life.”

Leave the darkness behind, head
for brighter future
“The end of the rainy season and the
beginning of winter is my most favourite
time in the year. The weather is nice and
fresh. It is also the high season for artists

and people in the music industry because
we have a lot to do. (laughed) It’s time for
smile and laughter. Life is good. Once in
my life, I had no season in a year. That’s
when I was ill. It was the rainy season
when I knew I had the deadly disease.
It’s the darkest season in my life. I didn’t
know if I could survive that season. Finally,
I survived. The disease was clear at the
end of the year, just before my birthday
(16 December). I was elated with joy.
Today, I am glad that I survive and have
enjoyed already 12 more years. The rain
then winter, it’s the cycle that repeats itself.
Season change reminds me that life is full
of happiness, sadness, smiles and cry,
every day, every year and forever.”

Living a well-planned life every
year
“Most people do have plans. For me,
I don’t have long-term plan. So far, my
plan is only one-year long. For example,
I started writing a book late last year so
I knew that I would publish a book this
year. At the same time, I had to ensure
that my songs match my book. In this book

“12 Miracle Years”, I also wrote about my
songs. Once the book was published,
I started to promote my new single “Let
It Go - Ploy Man Pai”. Proceeds from the
song downloading are donated to the
Queen Sirikit Centre for Breast Cancer,
Chulalongkorn Hospital.
“Let it go - Ploy Man Pai” is the song of
real life, something I learned from my
experience. I realized that seasons mean

changes. During the worst flood a few
years ago, I saw many people suffering.
I wanted to help them and therefore I wrote
this song to cheer them up. I hope this
song remind people that no matter what
happens, life goes on. I have to say that
fear is the biggest obstacle that makes us
suffer. Fear is what we create. You should
not fear of anything. You should not fear
to start something new.”

GET MORE
INSPIRATION
ดาวน์โหลดเพลง ‘Let it go ปล่อยมันไป’ ได้ที่ *1238028 รายได้มอบให้ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ (เพื่อโรคมะเร็งเต้านม)
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
หนังสือ ‘365 วันมหัศจรรย์ของ หนุ่ย - นันทกานต์’ และ ‘12 ปีมหัศจรรย์ของ หนุ่ย นันทกานต์ ฤทธิวงศ์’ ส�ำนักพิมพ์สามสี
มีจ�ำหน่ายที่ร้านหนังสือชั้นน�ำทั่วไป
ร่วมส่งต่อ 'แรงบันดาลใจ' ด้วยการมอบหนังสือของ 'หนุ่ย-นันทกานต์' ให้แก่ผู้ป่วยมะเร็งยากไร้ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ผ่านโครงการ ‘Cancer Project : Live a Wonderful Life’ ติดตามรายละเอียดที่ www.facebook.com/cancerprojects
You can download “Let it go Ploy Man Pai” song at *1238028. Proceeds from the download will be presented
to the Queen Sirikit Centre (for Breast Cancer), Chulalongkorn Hospital under the Thai Red Cross Society.
The book “365 Miracle Days by Nui-Nantakan” and 12 Miracle Years by Nui-Nantakan Ritthiwong”,
Sam Si Publishing, is available now at leading book stores nationwide.
Let’s inspire others by donating the books authored by Nui-Nantakan to disadvantaged cancer patients
at Chulalongkorn Hospital through the “Cancer Project: Live a Wonderful Life”. For more information,
click www.facebook.com/cancerprojects
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AEC SAVES
THE ENERGY

ภูมิภาค AEC พร้อมใจ ‘รักษ์’ พลังงาน
เรื่อง : ชมพูฟิวเชีย / Chompoo Fushia

ขณะนี้กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนต่าง
ปรั บ ตั ว และเตรี ย มความพร้ อ มด้ า น
พลังงาน หลายประเทศมองหาวิธีพัฒนา
พลังงานทดแทน และพลังงานหมุนเวียน
(Renewable Energy : RE) ที่สะอาด
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีแคมเปญ
ระดับประเทศถูกหยิบยกมาพูดถึงและ
ปฏิบตั จิ ริง พร้อมทัง้ ส่งเสริมให้เกิดการใช้
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในวงกว้าง
ไปดู กั น ว่ า ประเทศเพื่ อ นบ้ า นของเรามี
กิ จ กรรมประหยั ด พลั ง งาน และการ
เตรียมพร้อมในเรื่อง ‘รักษ์’ พลังงาน
อย่างไร

ASEAN member nations are all
preparing themselves for energy
sustainability. Many countries are
looking at ways to develop alternative
energy and renewable energy that
is clean and green. Some national
campaigns were initiated and
implemented to promote efficient
energy consumption. Let’s discover
more about our neighbouring
countries’ energy saving plans
and how they prepare for energy
conservation.

มาเลเซีย ในวันที่เป็นผู้น�ำ
ด้านแผงโซลาร์เซลล์แห่ง AEC
หลังจากที่สหรัฐอเมริกาได้ใช้มาตรการกีดกัน
แผงโซลาร์เซลล์จากจีนด้วยก�ำแพงภาษี ส่วน
ยุโรปใช้วิธีจ�ำกัดโควตาน�ำเข้าจากจีน ม้ามืด
อย่างมาเลเซียจึงได้รับความนิยม มีบริษัทที่
เข้าไปลงทุนสร้างโรงงานผลิตแผงโซลาร์เซลล์
หลายแห่ง รวมถึง โซเล็กเซลฯ (Solexel) บริษทั
เกิ ด ใหม่ จ ากซิ ลิ ค อนวั ล เลย์ จุ ด เด่ น ของ
มาเลเซียที่นานาชาติต่างยอมรับ คือวิศวกร
ท้องถิน่ ทีพ่ ดู ภาษาอังกฤษได้ดี ค่าแรงถูก ผลิต
ในต้นทุนได้ตำ�่ กว่า และมีความยืดหยุน่ ในการ
ส่งสินค้าไปจ�ำหน่ายในหลายประเทศ รวมทั้ง
การสนับสนุนทางภาษีจากรัฐบาลมาเลเซียเอง
นั บ เป็ น สิ่ ง ที่ ส ะท้ อ นว่ า มาเลเซี ย ในวั น นี้
ไม่ เ พี ย งเป็ น ขุ ม ทรั พ ย์ พ ลั ง งานด้ า นน�้ ำ มั น
เชื้ อ เพลิ ง แต่ ยั ง เป็ น ตลาดอั น ดั บ หนึ่ ง ใน
อาเซี ย นที่ ส นั บ สนุ น พลั ง งานทางเลื อ ก
โดยผลิตแผงโซลาร์เซลล์ส่งออกไปทั่วโลก
ภาพ : http://sunseap.com/

เชลล์ อีโค มาราธอน
และการตื่นตัวของคนรุ่นใหม่

Shell Eco-Marathon: the new
generation wave

การแข่งขันเชลล์ อีโค-มาราธอน เอเชีย 2015
เป็ น การแข่ ง ขั น ด้ า นการประหยั ด พลั ง งาน
ที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยปีนี้จัดขึ้นที่กรุงมะนิลา
ประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อต้นปีที่ผ่านมา โดย
จุ ด ประสงค์ เ พื่ อ ท้ า ทายความสามารถของ
นักเรียน นักศึกษา ในการออกแบบและสร้าง
รถต้นแบบแห่งอนาคตทีป่ ระหยัดน�ำ้ มันสูงสุด
มีทีมเยาวชนจาก 17 ประเทศส่งรถประหยัด
พลั ง งานกว่ า 129 คั น เข้ า แข่ ง ขั น เป็ น ที่
น่าภูมใิ จ เมือ่ นักศึกษาไทยจาก 3 สถาบันคว้า
รางวั ล ชนะเลิ ศ มาครองได้ ส� ำ เร็ จ ได้ แ ก่
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร โรงเรียนกองทัพบก
อุปถัมภ์ช่างกล ขส.ทบ. และมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครศรีธรรมราช

The Shell Eco-Marathon Asia 2015 is
the largest energy saving competition in
the world. This year, it was held in Manila,
the Philippines, early this year. The
competition is aimed at challenging
students to design and create a prototype
car of the future that consumes the least
possible fuel. This year youth teams from
17 countries entered more than 129
energy saving cars to compete in this
prestigious contest.
It was a great pride for us all because Thai
students from 3 educational institutes -Sakonnakhon Technical College, Army
Transportation Engineering School and
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University,
won the grand prizes.

ภาพ : http://www.shell.com/
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Photo : http://www.shell.com/

Malaysia – AEC’s solar cell
leader

Recently, the US implemented tax barrier
to prevent solar cells from China to enter
into its domestic market while European
countries introduced quota on the
Chinese-made solar cells. Malaysia then
emerged as popular choice for solar cell
producers. Many companies have invested
in building solar cell production plants.
Among others are Solexel, a new comer
from Silicon Valley. The strength of Malaysia
that is well-known among leading international companies lies into English
competency of local engineers, low labour
cost, flexibility of exports to many countries,
and the government support in terms of
tax incentive. This has clearly proven that
Malaysia is the region’s oil treasure as well
as the region’s pride for alternative energy.
Photo : http://sunseap.com/

สิงคโปร์เดินหน้านวัตกรรมตึกเขียว
รั ฐ บ า ล สิ ง ค โ ป ร ์ ส ่ ง เ ส ริ ม อ า ค า ร เ ขี ย ว
อย่างจริงจัง โดยสั่งให้มูลนิธิวิจัยแห่งชาติ
ทุ ่ ม เงิ น กว่ า 1,000 ล้ า นดอลลาร์ สิ ง คโปร์
ผ่ า นโครงการที่ มี ชื่ อ ว่ า Green Building
Innovation Cluster-GBIC ซึ่งเป็นโครงการ
5 ปี สนับสนุนให้บริษทั พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
วิ จั ย หานวั ต กรรมที่ ท� ำ ให้ เ กิ ด การประหยั ด
พลั ง งานในอาคาร และน� ำ ไปใช้ จ ริ ง ใน
โครงการต่างๆ ให้เร็วที่สุด ผลตอบรับมีบริษัท
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และสถาบันการศึกษา
รวม 8 แห่งเข้าร่วมโครงการในเฟสแรกทันที
และเมื่อวันที่ 2-4 กันยายนที่ผ่านมา สิงคโปร์
ได้จัดงานสัปดาห์อาคารเขียว หรือ SGBW
2015 เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การสั ม มนาในแวดวง
อุตสาหกรรมอาคารเขียวเช่นกัน งานนี้ท�ำให้
เห็ น ว่ า ท่ า มกลางขี ด จ� ำ กั ด ของพื้ น ที่ แ ละ
ทรั พ ยากร มั น สมองและการวิ จั ย พั ฒ นา
ต่ า งหากที่ จ ะผลั ก ดั น ให้สิง คโปร์ก ลายเป็น
โมเดลระดั บ โลกที่ ส ร้ า งสิ่ ง แวดล้ อ มสี เ ขี ย ว
ให้อยู่คู่เมืองได้
ภาพ : http://www.asiagreenbuildings.com/

Green building innovation in Singapore
Singapore government seriously promoted green building by ordering the National
Research Foundation to invest more than SGD 1,000 million in the “Green Building
Innovation Cluster” (GBIC) project. This 5-year project encouraged property and real
estate companies to research for innovation that promotes energy saving in building
and such innovation shall be implemented the soonest possible. So far, eight real estate
companies and educational institutes participated in the first phase of the project. From
2-4 September, Singapore hosted the SGBW 2015 seminar to promote green building
development. At the seminar, the participants could clearly see that, amidst the
limitation of space and resources, research rises as the vehicle that will drive Singapore’s
success as the global model for harmony living of sustainable environment and
green city.
Photo : http://www.asiagreenbuildings.com/

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์เวียดนาม - ฝันที่กึ่งหลับกึ่งตื่น
โครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่เวียดนาม นับเป็นโครงการที่เกิดขึ้น
ชะลอตัว และเงียบหายไป ล่าสุดรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าเวียดนาม
(Electricite Du Vietnam) ประกาศจุดที่ตั้งโรงไฟฟ้าพลังงาน
นิวเคลียร์ลงตัวอย่างสมบูรณ์แล้วในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา
โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีจากประเทศรัสเซีย
โดยตั้งโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นินห์ถ่วน ทางตอนใต้ของประเทศ
โรงที่ 1 จะสร้างขึ้นในเขตหมู่บ้านหวีงเจือง ส่วนโรงที่ 2 จะสร้าง
ขึ้นที่หมู่บ้านในพื้นที่คอมมูนหวีงหาย เพราะเวียดนามเชื่อว่า
ประเทศมีความจ�ำเป็นที่จะต้องมีพลังงานไฟฟ้าใช้อย่างยั่งยืน
ในช่วง 10-20 ปีขา้ งหน้า และไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์มตี น้ ทุน
ต�่ ำ สุ ด ในระยะยาว ร่ ว มจั บ ตาดู ว ่ า เวี ย ดนามจะเป็ น เจ้ า แห่ ง
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในภูมิภาคอาเซียนหรือไม่
ภาพ : english.vietnamnet.vn

Vietnam’s
nuclear
power plant
Nuclear power plant project in Vietnam which has been delayed for a
while finally came into light again. In July 2015, Electricite Du Vietnam
finally announced the project location. The Ninh Thuan Nuclear Power
Plant, with technological support from Russia, will be established in
the south of Vietnam. The first plant will be built in Vinh Truong while
the Ninh Thuan 2 plant will be located in Vinh Hai. Vietnam decided to
go ahead with nuclear power plant because it needs efficient eletricity
supply in the next 10-20 years. Considering all alternatives, nuclear
power plants has the lowest cost in the long run. Let’s see if Vietnam
will become ASEAN’s nuclear power leader in the future.
Photo : english.vietnamnet.vn
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SOUL OF THE NATION

RAMA VIII BRIDGE:
CONNECTING LIFE
โครงการสะพานพระราม 8 :
สะพานเชื่อมชีวิต
เรื่อง : พึงชมพู / Puengchompoo

ภาพบรรยากาศอันคุน้ ชินของการจราจร
ที่หนาแน่นบริเวณถนนราชด�ำเนินกลาง
ต่อเนื่องไปยังสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า
ก่ อ นเข้ า บรรจบกั บ ถนนจรั ญ สนิ ท วงศ์
นับเป็นปัญหาเชื่อมต่อของฝั่งพระนคร
กั บ ฝั ่ ง ธนบุ รี ที่ แ ก้ ไ ม่ ต ก แต่ ด ้ ว ย
พระมหากรุณาธิคณ
ุ ของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวที่ทรงตระหนักถึงปัญหา
ของราษฎร โครงการสะพานพระราม 8
จึ ง เกิ ด ขึ้ น ตามแนวพระราชด�ำริ เพื่ อ
คลี่ ค ลายปั ญ หาพื้ น ผิ ว การจราจร
ไม่ เ พี ย งพอและปรั บ ปรุ ง การไหลเวี ย น
ของการจราจรในบริเวณนี้
Heavy traffic from Ratchadamnoen
Klang Road to Somdej Phra Pinklao
Bridge and Charansanitwong Road
was once a chronic problem. With
His Majesty the King’s initiative, the
Rama VIII Bridge was built to ease
the problem and increase traffic
flow.
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โครงการสะพานพระราม 8 เป็ น หนึ่ ง ใน
โครงการแก้ไขปัญหาจราจรตามพระราชด�ำริ
เนื่ อ งจากทรงมี วิ สั ย ทั ศ น์ อั น กว้ า งไกล
มองเห็ น ว่ า การแก้ ป ั ญ หาการสั ญ จรของ
เมืองหลวงนัน้ ควรเริม่ ต้นจาก ‘ถนน’ เป็นส�ำคัญ
สะพานพระราม 8 นับเป็นสะพานข้ามแม่น�้ำ
เจ้ า พระยาแห่ ง ที่ 13 มี ท างเชื่ อ มต่ อ กั บ
ทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนี ข้ามแม่น�้ำ
เจ้ า พระยาบริ เ วณโรงงานสุ ร าบางยี่ ขั น
บรรจบกับปลายถนนวิสุทธิกษัตริย์ พระองค์
ได้ พ ระราชทานนามสะพานนี้ ว ่ า สะพาน
พระราม 8 เพื่ อ ร� ำ ลึ ก ถึ ง พระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8
ตามแนวคิดว่า ที่ใดมีถนน ที่นั่นมีแสงสว่าง
จากโครงการนี้ ส ่ ง ผลให้ เ กิ ด การเชื่ อ มต่ อ
โครงข่ายถนนให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
จุ ด ประสงค์ ข องโครงการนี้ เพื่ อ แบ่ ง เบา
ปริ ม าณการจราจรที่ ข ้ า มแม่ น�้ ำเจ้ า พระยา
บริเวณสะพานสมเด็จพระปิน่ เกล้า ผ่อนคลาย
ปัญหาการจราจรในถนน ปริมาณการจราจร
ที่จะผ่านเข้าไปในเกาะรัตนโกสินทร์ เชื่อม
การเดินทาง และเชื่อมต่อชีวิตทั้งฝั่งพระนคร
และฝัง่ ธนบุรใี ห้คล่องตัว (เช่น ถนนราชด�ำเนิน
ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า ถนนบรมราชชนนี
ถนนตลิ่งชัน-นครไชยศรี ถนนจรัญสนิทวงศ์
ถนนอรุณอมรินทร์ ถนนสิรินธร เป็นต้น) และ
น� ำ ไปสู ่ ก ารส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต ให้ กั บ
ประชาชนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง
สะพานพระราม 8 เริ่ ม เปิ ด ให้ ใ ช้ เ มื่ อ วั น ที่
7 พฤษภาคม พ.ศ. 2545 ตั้งแต่เวลา 7.00 น.

มี ค วามยาว 475 เมตร สู ง เท่ า กั บ สะพาน
พระปิ่นเกล้า เป็นสะพานขึงแบบอสมมาตร
ที่ติดอันดับ 5 ของโลก อสมมาตร หมายถึง
มีเสาสะพานหลักเสาเดียวบนฝั่งธนบุรี และมี
เสารับน�้ำหนัก 1 ต้นบนฝั่งพระนคร ทัศนวิสัย
เมื่อมองจากแม่น�้ำเจ้าพระยาจะไม่มีเสารับ
น�้ำหนักตั้งอยู่ในแม่น�้ำ ไม่มีปัญหาต่อการ
สัญจรทางน�้ำ และไม่กระทบต่อการจัดตั้ง
กระบวนพยุหยาตราชลมารค ส่วนประกอบ
ต่ า งๆ ของสะพานเน้ น วั ส ดุ ที่ มี น�้ ำ หนั ก เบา
โปร่งบาง เรียบง่ายและสวยงาม เรามักคุ้นชิน
กับภาพบรรยากาศยามพลบค�ำ่ ความสวยงาม
ของสายเคเบิลสีเหลืองทอง และตัวสะพาน
ที่ มี เ สาสู ง รู ป ตั ว Y คว�่ ำ เมื่ อ มองเห็ น ใน
ระยะไกล ประกอบกับลวดลายที่วิจิตรและ
อ่อนช้อย จ�ำลองมาจากดอกบัวและกลีบบัว
นับเป็นหนึ่งสัญลักษณ์ส�ำคัญ แลนด์มาร์ก
ของกรุงเทพมหานครอีกแห่งหนึ่ง
ราษฎรทีส่ ญ
ั จรไปมาบนท้องถนนและสะพาน
แห่ ง นี้ ต่ า งส� ำ นึ ก ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ
อย่างดีว่า ค�ำว่า ‘พ่อผู้สร้าง’ นั้นเป็นเช่นไร
แม้แต่ปัญหาส�ำคัญในเมืองหลวง ‘พ่อ’ ของ
พวกเราก็ ไ ม่ เ คยทอดทิ้ ง เพราะเมื่ อ มี ถ นน
มีการสัญจรที่คล่องตัว ชีวิตก็ด�ำเนินต่อไปได้

Rama VIII Bridge is one of the royal
initiatives aiming at solving traffic problem.
His Majesty the King viewed that to solve
traffic problem, we had to start from roads.
The Rama VIII Bridge was therefore built
to connect roads on both sides of the Chao
Phraya River. The bridge is the 13th bridge
crossing the river. On the east side, the
bridge begins at Wisutkasat Road and
cross the river at Bang Yi Khan Distillery
Plant to connect with the Boromrajchonnanee elevated road on the western side
of the river. When completed, His Majesty
the King named it “Rama VIII Bridge”
in commemoration of his brother King
Ananda Mahidol, or King Rama VIII.
This project also initiated other road
construction to complete the road network.
The bridge has efficiently reduced the
traffic on Somdej Phra Pinklao Bridge and
into Koh Rattanakosin while connecting
roads (e.g. Ratchadamnoen, Somdej Phra
Pinklao, Boromrajchonnanee, Talingchan-Nakhon Chaisri, Charansanitwong,
Arun Amarin and Sirindhorn Roads, etc.)
and lives on both sides of the river. At the
same time, such connectivity enhances
quality of life of people in the nearby area.
Opened at 7.00 hrs. on 7 May 2002, the
Rama VIII Bridge is 475 metre long and
as high as the Somdej Phra Pinklao
Bridge. It is the world’s 5th largest bridge
with asymmetrical design, meaning that it
has one pylon on the Thonburi side and
one huge pole on the Bangkok side. By
having the pole on the river bank, traffic in
the Chao Phraya River is not obstructed.
This allows the royal barge procession
to pass under the bridge with ease. All
components of the bridge are lightweighted, simple and beautiful. The scene
of the bridge at night with all the cables
illuminated in gold colour linking with the
inverted-Y-shape pylon and the tall metal
shape of a lotus become a new landmark
for Bangkok.
The bridge is a clear testimony of His
Majesty the King’s love and care for his
people. Regardless of where the problem
is, he sees is and lends his hands to help.
The Rama VIII Bridge is an example of
how he helped solve the problem and
connect the roads and life of the people.
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THE RESIDUAL
CURRENT DEVICE
INSTALLATION
SAFETY ASSURED
WITH CAREFREE
ติดตั้งเครื่องตัดไฟรั่ว
มั่นใจ ปลอดภัยไร้กังวล
เรื่อง : บุญถิ่น เอมย่านยาว / Boontin Aimyanyao
ผู้อ�ำนวยการกองมาตรฐานความปลอดภัย
การไฟฟ้านครหลวง

ไฟฟ้าดูดเป็นอันตรายที่ไม่ควรมองข้าม
เพราะอาจท�ำให้ถึงแก่ชีวิตได้ ดังที่เรา
ได้ เ ห็ น ข่ า วกั น บ่ อ ยๆ ตามสื่ อ ต่ า งๆ
นอกจากนี้สาเหตุอันดับต้นๆ จากการ
เสียชีวิตของลูกจ้างในภาคอุตสาหกรรม
ในบ้านเราก็คือ การถูกไฟฟ้าดูดนั่นเอง
สาเหตุ ส�ำคั ญ อย่ า งหนึ่ ง เนื่ อ งมาจาก
การละเลยไม่ตรวจสอบอุปกรณ์ ไฟฟ้า
สายไฟฟ้า หรือใช้อุปกรณ์ ไฟฟ้าอย่าง
ผิดวิธี เมื่ออุปกรณ์ไฟฟ้าหรือสายไฟฟ้า
เกิดช�ำรุดและไม่มีการตรวจสอบจึงท�ำให้
เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้
ส�ำหรับวิธีการป้องกันอุบัติเหตุจากไฟฟ้าดูด
โดยทัว่ ไป ได้แก่ การใช้อปุ กรณ์ปอ้ งกันกระแส
เกิน พร้อมระบบสายดิน โดยอุปกรณ์ส�ำคัญ
อย่ า งหนึ่ ง คื อ เครื่ อ งตั ด ไฟรั่ ว (Residual
Current Device หรือ RCD) ซึ่งเป็นเครื่อง
ตัดไฟฟ้าอัตโนมัติที่จะตัดกระแสไฟฟ้าทันที
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เมื่ อ ไฟฟ้ า ที่ ไ หลผ่ า นเข้ า และกลั บ ออกจาก
เครื่องตัด ไฟรั่วมีค่าไม่เ ท่ากัน นั่นแสดงว่า
มี ก ระแสไฟฟ้ า บางส่ ว นรั่ ว หายไป ซึ่ ง การ
ติดตัง้ เครือ่ งตัดไฟรัว่ มีหลักการท�ำงานร่วมกับ
สายดิน 2 กรณี คือ
กรณีที่ 1 ระบบไฟฟ้าภายในอาคารมีการติดตัง้
สายดินอย่างถูกต้องแล้ว ถ้าเกิดกระแสไฟฟ้า
รั่วที่อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องตัดไฟรั่วจะท�ำงาน
ทันที การติดตั้งสายดินร่วมกับเครื่องตัดไฟรั่ว
นี้จะให้ความปลอดภัยสูงสุด
กรณีที่ 2 ระบบไฟฟ้าภายในอาคารที่ไม่มี
การติด ตั้ง สายดิน เมื่อเกิดกระแสไฟฟ้ารั่ว
ที่อุปกรณ์ไฟฟ้า และผู้ใช้ไฟฟ้าไปสัมผัสกับ
อุปกรณ์ดังกล่าว จะมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน
ร่ า งกายไปก่ อ น จากนั้ น เครื่ อ งตั ด ไฟรั่ ว จึ ง
จะท�ำงาน แต่ผู้ใช้ไฟฟ้าจะปลอดภัยเพราะ
มีการจ�ำกัดปริมาณกระแสไฟฟ้าและระยะ

Electrical shock is hazardous and
should not be overlooked because
it can cause fatal as we often see
from news and media. Besides,
electrical shock is one of the top
causes of death of people in an
industrial sector of our country.
One main reason is that electrical
equipment and wire are not
carefully examined or they are
improperly used. Once electrical
equipment or wire is damaged
without any inspection, then, the
accident can occur.
In general, the overload current protection devices together with the grounding
system are used in order to prevent the
electrical shock. One of the main devices
is the Residual Current Device or RCD,
which will automatically and immediately
cut off the electrical current once its input

and output are not equal because of its
leakage. There are 2 cases regarding
to the installation of the residual current
device with the grounding system as:
Case 1 : The grounding system is already
correctly installed in an internal electrical
system of the building. If electrical current
leakage occurs at any piece of electrical
equipment, the residual current device
will immediately function. Grounding
system installed together with the residual
current device will provide the maximum
safety.

เวลาที่ไหลผ่านร่างกาย ดังนั้น จึงไม่ก่อให้
เกิดอันตรายกับผู้ใช้ไฟฟ้า แต่มีความเสี่ยง
ที่กระแสไฟฟ้าต้องไหลผ่านร่างกายก่อน

Case 2 : If the grounding system is not
installed in the internal electrical system
of the building, once the electrical current
leaks at any piece of electrical equipment and being touched by the user, the
electrical current will run through the
body of the user first and then the residual
current device will function. Even though
the user is safe because the quantity of
electrical current and the period of time
are limited, it is risky as the electrical
current will definitely run through the body.

There are abbreviations used for calling
the residual current device such as GFCI,
ELCB, RCD, and RCCB. All of them are
residual current devices without the
protection for electrical short circuit.
Therefore, the residual current device
will regularly be used together with the
overload current protection device (fuse or
breaker). Meanwhile, RCBO is the residual
current circuit breaker with overcurrent
protection device which is able to cut off
the electrical current while either electrical
leakage or electrical overload occurs (no
need to use it with the overload current
protection device). Anyhow, the residual

เครื่องตัดไฟรั่วจะมีชื่อเรียกย่อๆ อยู่หลายชื่อ
เช่น GFCI, ELCB, RCD, RCCB ซึ่งทั้งหมด
นี้เป็นเครื่องตัดไฟรั่วที่ไม่สามารถตัดกระแส
ลัดวงจรได้ ดังนั้น ในการใช้งานจึงต้องใช้
ร่วมกับอุปกรณ์ปอ้ งกันกระแสไฟฟ้าเกิน (ฟิวส์
หรื อ เบรกเกอร์ ) ด้ ว ยทุ ก ครั้ ง ส่ ว น RCBO
เป็ น เครื่ อ งตั ด ไฟรั่ ว ที่ ส ามารถใช้ ตั ด ได้ ทั้ ง
ไฟรั่วและกระแสไฟฟ้าเกิน (ไม่จ�ำเป็นต้องใช้
อุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิน) ทั้งนี้ เครื่อง
ตัดไฟรั่วต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐาน IEC
60755, IEC 61008, IEC 61009, IEC 61543,
มอก. 2425-2552 หรือ มอก. 909-2548
ทัง้ นี้ การไฟฟ้านครหลวงบังคับใช้สำ� หรับท่าน
เจ้าของบ้านที่ยื่นขอใช้ไฟฟ้าใหม่ ตั้งแต่วันที่
23 มีนาคม 2557 ต้องติดตั้งเครื่องตัดไฟรั่ว
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เพื่ อ ความปลอดภั ย ของผู ้ ใ ช้ ไ ฟฟ้ า นั่ น เอง
โดยมาตรฐานการติ ด ตั้ ง ทางไฟฟ้ า ส� ำ หรั บ
ประเทศไทย พ.ศ. 2556 ได้ก�ำหนดให้มีการ
ติดตั้งเครื่องตัดไฟรั่ว ซึ่งแบ่งพื้นที่ส�ำหรับการ
ติดตั้งเป็นสองลักษณะ ได้แก่ การป้องกัน
ไฟฟ้าดูดโดยใช้เครื่องตัดไฟรั่วในที่อยู่อาศัย
และที่คล้ายคลึงกัน และการป้องกันไฟฟ้าดูด
โดยใช้เครื่องตัดไฟรั่วในสถานประกอบการที่
ไม่ใช่ที่อยู่อาศัย

ภายในระยะ 1.5 เมตร ห่างจากขอบด้านนอก
ของอ่าง) 3) วงจรไฟฟ้าเพื่อใช้จ่ายภายนอก
อาคาร และบริภัณฑ์ไฟฟ้าที่อยู่ในต�ำแหน่ง
ที่ บุ ค คลสั ม ผั ส ได้ ทุ ก วงจร 4) วงจรเต้ า รั บ
ในบริเวณชั้นล่าง (ชั้น 1) รวมถึงในบริเวณ
ที่อยู่ต�่ำกว่าระดับผิวดินที่อยู่ในพื้นที่ปรากฏ
ว่ า เคยมี น�้ ำ ท่ ว มถึ ง หรื อ อยู ่ ใ นพื้ น ที่ ต�่ ำ กว่ า
ระดับทะเลปานกลาง 5) วงจรย่อยส�ำหรับ
เครื่องท�ำน�้ำอุ่น เครื่องท�ำน�้ำร้อน อ่างอาบน�้ำ

ส�ำหรับการป้องกันไฟฟ้าดูดโดยใช้เครื่องตัด
ไฟรั่ ว ในที่ อ ยู ่ อ าศั ย และที่ ค ล้า ยคลึง กัน ได้
ระบุไว้ว่าให้มีการป้องกันไฟฟ้าดูดโดยการ
ติ ด ตั้ ง เครื่ อ งตั ด ไฟรั่ ว ในวงจรย่ อ ย ได้ แ ก่
1) วงจรเต้ารับในบริเวณห้องน�้ำ ห้องอาบน�้ำ
โรงจอดรถยนต์ ห้องครัว ห้องใต้ดิน 2) วงจร
เต้ า รั บ ในบริ เ วณอ่ า งล้ า งชาม อ่ า งล้ า งมื อ
(บริเวณพื้นที่เคาน์เตอร์ ที่มีการติดตั้งเต้ารับ

ส่ ว นการป้ อ งกั น ไฟฟ้ า ดู ด โดยใช้ เ ครื่ อ งตั ด
ไฟรั่วในสถานประกอบการที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัย
ได้ ร ะบุ ไ ว้ ว ่ า ให้ มี ก ารป้ อ งกั น ไฟฟ้ า ดู ด โดย
การติดตั้งเครื่องตัดไฟรั่วในวงจรย่อย ได้แก่
1) วงจรส�ำหรับสระหรืออ่างกายภาพบ�ำบัด
ธาราบ�ำบัด อ่างน�ำ้ แร่ อ่างน�ำ้ ร้อน อ่างนวดตัว
2) เครื่องท�ำน�้ำอุ่น เครื่องท�ำน�้ำร้อน และ
เครือ่ งท�ำน�ำ้ เย็น 3) วงจรย่อยเต้ารับ ในบริเวณ
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current device must be qualified as per
mentioned in the IEC standards; IEC
60755, IEC 61008, IEC 61009, IEC 61543,
TIS. 2425-2552 or TIS. 909-2548

ต่อไปนี้ ห้องน�ำ้ ห้องอาบน�ำ้ ห้องครัว / สถานที่
ท�ำงานก่อสร้าง ซ่อมบ�ำรุง บนดาดฟ้า อูซ่ อ่ มรถ
/ ท่าจอดเรือ โป๊ะจอดเรือ ที่ท�ำการเกษตร
พืชสวนและปศุสตั ว์ / การแสดงเพือ่ การพักผ่อน
ในที่สาธารณะกลางแจ้ง / งานแสดงหรือขาย
สินค้าและที่คล้ายคลึงกัน / วงจรเต้ารับที่อยู่
ชั้นล่าง (ชั้น 1) ชั้นใต้ดิน รวมถึงวงจรเต้ารับ
ทีอ่ ยูต่ ำ�่ กว่าระดับผิวดิน ทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ทีป่ รากฏว่า
เคยมี น�้ ำ ท่ ว มถึ ง หรื อ อยู ่ ใ นพื้ น ที่ ต�่ ำ กว่ า
ระดับทะเลปานกลาง ยกเว้นมีระบบป้องกัน
น�้ำท่วม
จะเห็นว่ามาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าฯ ได้
ให้ความส�ำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยของผู้
ใช้ไฟฟ้า โดยให้มีการติดตั้งเครื่องตัดไฟรั่วใน
วงจรย่อย ซึง่ ในบ้านอยูอ่ าศัยทัว่ ไปทีต่ อ้ งมีการ
ติดตั้งเครื่องตัดไฟรั่ว ได้แก่ วงจรเต้ารับต่าง ๆ
โดยเฉพาะวงจรเต้ารับชั้น 1 วงจรไฟฟ้าเพื่อ
ใช้จ่ายภายนอกอาคารและวงจรย่อยส�ำหรับ
เครื่องท�ำน�้ำอุ่น เครื่องท�ำน�้ำร้อน อ่างอาบน�้ำ
การติดตั้งที่วงจรย่อย ถ้าเกิดไฟรั่วเครื่องตัด
ไฟรั่วก็จะท�ำงานเฉพาะวงจรย่อยนั้นๆ ไม่เกิด
ไฟดับทั้งบ้าน แต่ถ้าที่บ้านมีจ�ำนวนวงจรย่อย
หลายๆ วงจรก็จำ� เป็นต้องติดตัง้ เครือ่ งตัดไฟรัว่
เพิม่ ด้วย ทัง้ นี้ ในการเลือกติดตัง้ เครือ่ งตัดไฟรัว่
ควรพิจารณาถึงความปลอดภัยของผูใ้ ช้ไฟฟ้า
เป็นสิ่งที่ส�ำคัญที่สุด

Since March 23rd, 2014, MEA has enforced
that the house owners, who apply for
electricity supply, must install the residual
current device for their own safety.
Regarding to the electrical installation
standard of Thailand 2013, it enforces
that the residual current device must be
installed and there are 2 categories for
its installation as: to prevent the electrical
shock by using the residual current device
for household and similar fixed electrical
installations; and to prevent electrical
shock by using the residual current
device for the enterprise which is not the
household.
For preventing the electrical shock by
using the residual current device for
household and similar fixed electrical
installations, it specifies that in order to do
so, the branch circuits must be installed
at the areas as follows:
1) the socket circuits in the toilet, bathroom,
garage, kitchen, and basement;
2) the socket circuits in the areas of sink
and wash basin (the counter area,
which the socket is installed within the
range of 1.5 meters from the outside
edge of the sink or wash basin);
3) all electrical circuits for the electrical
current used outside of the building
and the lighting equipment which can
be touched by people;
4) the socket circuits at the ground floor
including the underground area which
used to be flooded or the area which
lower than the mean sea level;
5) the branch circuits for water heater,
water boiler, and bathtub.

For preventing the electrical shock by
using the residual current device for the
enterprise which is not the household, it
specifies that in order to do so, the branch
circuits must be installed at the areas as
follows:
1) the circuit at the physical therapy or
hydrotherapy tub or pool, mineral
water tub, hot water tub, and Jacuzzi;
2) water heater, water boiler and water
cooler;
3) branch circuits in toilet, bathroom,
kitchen / construction site, maintenance
service site, rooftop, garage / seaport,
harbor, farmland, orchard, ranch /
outdoor public show for recreation
/ exhibition show or similar / the socket
circuits at the ground floor including
the underground area which used to
be flooded or the area which lower
than the mean sea level unless the
flood prevention system is available.
The electrical installation standard gives
precedence to the safety of electrical user
by enforcing to have the residual current
device installed in the branch circuit. In
general household, the socket circuits,
especially on the ground floor, has to
have the residual current device installed.
Moreover, it is also to be installed with the
electrical circuit for the electrical current
used outside of the building including the
branch circuits for the water heater, water
boiler, and bathtub. If the residual current
device is installed at the branch circuit,
once the electrical leakage occurs, the
residual current device installed on such
branch circuit will automatically work and
that will not cause the power failure to the
whole house. Anyhow, if there are many
branch circuits in the house, the residual
current device installation should also be
increased by concerning to the safety of
the user as the most essential.
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FIBER OPTIC CABLE STATE-OF-THE-ART
IT FOR LIFE
การบริการโครงข่ายสื่อสารเส้นใยแก้วน�ำแสง
ไอซีทีอัจฉริยะ เพื่อประชาชน
เรื่อง : พึงชมพู / Puengchompoo
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ด้วยการรองรับการให้บริการกับผู้ ใช้ ไฟฟ้ากว่า 3 ล้านครัวเรือน ในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ สิง่ หนึง่ ทีก่ ารไฟฟ้านครหลวงมุง่ มัน่
ใส่ใจในภารกิจจ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้า คือ การน�ำเอาเทคโนโลยีอัจฉริยะ ซึ่งได้แก่
เส้นใยแก้วน�ำแสง (Fiber Optic Cable) มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการติดต่อ
สื่อสารภายในองค์กร และรองรับความต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้าด้วยการบริการ
ที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองนโยบายภาครัฐส�ำหรับการบริการที่รวดเร็วมอบให้
กับประชาชน
เส้นใยแก้วน�ำแสง (Fiber Optic Cable)
คืออะไร
เส้นใยแก้วน�ำแสงเป็นตัวกลางของสัญญาณ
แสงชนิ ด หนึ่ ง ที่ ท� ำ มาจากแก้ ว ซึ่ ง มี ค วาม
บริสุทธิ์สูง มีลักษณะเป็นเส้นยาวขนาดเล็ก
มี ข นาดประมาณเส้ น ผมของมนุ ษ ย์ เ รา
สามารถน� ำ สั ญ ญาณแสงจากจุ ด หนึ่ ง ไป
ยั ง อี ก จุ ด หนึ่ ง ได้ โดยมี ก ารสู ญ เสี ย ของ
สัญญาณแสงน้อยมาก ซึง่ การไฟฟ้านครหลวง
น�ำเทคโนโลยีนี้มาใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การติดต่อสื่อสารภายในองค์กร ใช้รองรับ
งานด้านการส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้มีความ
เสถี ย ร มั่ น คง ปลอดภั ย ควบคุ ม คุ ณ ภาพ
ไฟฟ้าให้ได้ตามมาตรฐาน

พ.ศ. 2536 การไฟฟ้านครหลวง ได้เริม่ ก่อสร้าง
โครงข่ายเส้นใยแก้วน�ำแสงหลัก (Backbone
Fiber Optic Network) เชื่อมต่อส�ำนักงาน
ใหญ่ เ พลิ น จิ ต กั บ การไฟฟ้ า นครหลวงเขต
ทั้ง 18 แห่ง และศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้า
เข้าด้วยกัน เพื่อใช้ในกิจการควบคุมระบบ
ไฟฟ้าและบริการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร

With its duty to serve more than 3
million households in Bangkok,
Nonthaburi and Samut Prakarn
Province, MEA uses an intelligent
technology, the fiber optic cable, to
increase communication efficiency
within the organization and to
ensure efficient service provision.
It is this state-of-the-art technology
that has enabled MEA to support
the government’s policy on fast
public service provision.

What is fiber optic cable?
The fiber optic cable is used to transmit
data. It is made of glass thread (fiber)
of the size of a human hair. We can link
one point to another while minimizing
light wave loss. MEA has adopted this
technology to enhance communications
efficiency within its organization and to
ensure electricity transmission stability,
safety and control.
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พ.ศ. 2550 การไฟฟ้านครหลวง ติดตั้งเส้นใยแก้วน�ำแสง (Fiber Optic
Cable) ชนิด ADSS (All-Dielectric Self - Supporting) ขนาด 12 และ
24 cores เป็นเส้นใยแก้วน�ำแสงชนิด Single Mode ผ่านการตรวจสอบ
และควบคุมคุณภาพ ในขบวนการผลิต เพื่อให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ITU-T G.652.D ท�ำให้ปลอดภัยจากการเหนี่ยวน�ำทางไฟฟ้า สามารถ
ใช้ชว่ งความยาวคลืน่ 1280-1650 นาโนเมตร เพือ่ รองรับความต้องการ
ด้านสือ่ สารข้อมูลทีม่ คี วามรวดเร็วสูงในโครงการต่างๆ ในพืน้ ทีจ่ ำ� หน่าย
ไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง โดยปัจจุบันมีความยาวรวมทั้งสิ้นกว่า
12,000 กิโลเมตร

จุดเด่นและประโยชน์
จากระบบสื่อสาร
เส้นใยแก้วน�ำแสง
1. ระบบมีความมั่นคงสูง เนื่องจากมี ระบบเครือข่ายส�ำรอง
(Redundant Link)
2. ความสูญเสียในสายต�่ำ
3. Bandwidth ความเร็วในการส่งผ่านข้อมูลกว้าง
และความจุสูง
4. เส้นใยแก้วน�ำแสงมีขนาดเล็ก น�้ำหนักเบา
และมีความคล่องตัวสูง
5. ปราศจากการรบกวนของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
6. ไม่มีการแทรกสัญญาณข้าม (Cross Talk)
7. มีความปลอดภัยของข้อมูลสูง (High Data Security)
8. เส้นใยแก้วน�ำแสงของการไฟฟ้านครหลวง
ติดตั้งอยู่ในต�ำแหน่งเฉพาะที่มีความมั่นคงปลอดภัยสูง
9. ด้วยการรับประกันงานโครงข่ายสื่อสาร
ด้วย Service Level Agreement (SLA) จากระบบ
Network Management System ในการตรวจสอบ
ดูแลโครงข่ายสื่อสารตลอด 24 ชั่วโมง จากทีมงาน
ระบบสื่อสารของการไฟฟ้านครหลวง
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โครงข่ายสื่อสารเส้นใยแก้ว
น�ำแสง มั่นคง ปลอดภัย
สื่อสารแม่นย�ำ
การไฟฟ้านครหลวง ได้รบั ใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบ
ที่ 3 จากส�ำนักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคม (ส�ำนักงาน
กสทช.) เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2549
สามารถให้บริการโครงข่ายสือ่ สารได้
โดยมีความยินดีให้หน่วยงานต่างๆ
ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ที่สนใจ
สามารถขอเช่ า /เชื่ อ มใช้ โ ครงข่ า ย
สื่อสารของการไฟฟ้านครหลวงได้
ตามการสนับสนุนนโยบายภาครัฐ
ในการใช้ ท รั พ ยากรร่ ว มกั น ซึ่ ง มี
คุณภาพรองรับการใช้งานในอัตรา
ค่าบริการทีไ่ ด้มาตรฐานและเป็นธรรม

1993: MEA began to build backbone fiber
optic network, linking the Ploenchit headquarters with all the 18 branch offices and
the central control center, to support
electricity and internal data communication system control.
2007: MEA installed 12- and 24- core
All-Dielectric Self-Supporting or ADSS
fiber optic cable, which are single mode

optic fibers with high production quality
certification under ITU-T G.652.D standard.
The cables are safe from inductance and
can be used for the 1280-1650 nanometer
wave length to support high-speed data
communication in various projects within
MEA service areas. At present, the fiber
optic cable length is more than 12,000
kilometres.

9 BENEFITS OF FIBER OPTIC CABLES
1. High stability due to redundant link

Fiber optic cable –
secured, safe
and accurate
MEA received Type 3 license from
the Office of the National Broadcasting and Telecommunications
Commission on 28 December 2006.
It provides communication network
rental/connection services to all
public and private organizations in
support of the government’s policy
on resource sharing. Service quality
and fair fees are guaranteed.

2. Less loss in the cable
3. Greater bandwidth for fast data transmission
and high volume
4. Small size, light weight and high flexibility
5. Free from electromagnetic wave interference
6. No cross talk
7. High data security
8. Highly secured position
9. Service Level Agreement (SLA) guaranteed for the Network
Management System, meaning 24-hour service provided
by MEA communication system team
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GREEN OFFICE
ส�ำนักงานสีเขียวที่ใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม

โครงการ Green office หรือ “ส�ำนักงานสีเขียว” ก�ำลังได้รบั การ
ขานรับอย่างกว้างขวาง จากองค์กรภาครัฐและเอกชน รวมถึง
อาคารส�ำนักงานใหญ่ โดยโครงการนี้เน้นการด�ำเนินกิจกรรม
ต่างๆ ภายในส�ำนักงานที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
เป็นการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างรูค้ ณ
ุ ค่า มีแนวทางในการ
จัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเลือกใช้วัสดุ
อุปกรณ์เครื่องใช้ส�ำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่ส�ำคัญ
ต้องปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมาในปริมาณต�่ำ โดยในปี 2558
การไฟฟ้านครหลวงได้เข้าร่วมกิจกรรมในการอนุรกั ษ์ใช้ทรัพยากร
ในส�ำนักงานครัง้ นีด้ ว้ ยเช่นกัน โดยมีนายสารนิต อังศุสงิ ห์ ผูช้ ว่ ย
ผูว้ า่ การกิจการองค์กรและสังคม การไฟฟ้านครหลวง เป็นผูร้ เิ ริม่ น�ำ
โครงการ Green office เข้ามาใชักับ กฟน. ตั้งแต่ปี 2557

ท�ำไมต้อง Green office
เพือ่ ...ลดการใช้พลังงานอย่างสูญเปล่าสิน้ เปลือง ทัง้ พลังงานไฟฟ้า
น�้ำ รวมถึงช่วยลดการเกิดก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการท�ำกิจกรรม
ต่างๆ ภายในส�ำนักงาน
เพื่อ...ลดค่าใช้จ่าย เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน�้ำ รวมถึงลดปริมาณการใช้
กระดาษภายในส�ำนักงาน นอกจากจะต้องใช้พลังงานอย่างพอดี
พอเหมาะแล้ว ยังสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายได้
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เพื่อ...สร้างจิตส�ำนึก เป็นการสร้างความ
เข้าใจ ปลูกจิตส�ำนึก และสร้างความตระหนัก
ในการใช้ ท รั พ ยากร รวมถึ ง แก้ ป ั ญ หาการ
จัดการทรัพยากรต่างๆ เป็นวิธีที่จะช่วยให้
รู้จักการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างยั่งยืน ทั้งใน
ชีวิตประจ�ำวันและการใช้ทรัพยากรภายใน
ส�ำนักงานได้เป็นอย่างดี
เพื่ อ ...สร้ า งบรรยากาศ ท� ำ ให้ ที่ ท� ำ งาน
เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย ถูกสุขอนามัย
มีความสุขทั้งกายและใจในการท�ำงาน

รู้จักใช้ทรัพยากรในส�ำนักงาน
มุ่งสู่ Green office อย่างแท้จริง

นายสารนิต อังศุสงิ ห์
ผูช้ ว่ ยผูว้ า่ การกิจการองค์กร
และสังคม กฟน.
Mr. Saranit Angsusingh,
Assistant Governor
(Social and Sustainability)
of MEA

กระดาษ...ของใกล้ตวั ต้องใช้อย่างรูค้ ณ
ุ ค่า
• ลดขั้นตอนการใช้กระดาษ และเพิ่มการ
เลือกส่งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ในรูปแบบข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ให้มากขึน้ นอกจากนีก้ ารจัดเก็บ
เอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ยงั ช่วยให้เกิด
ความสะดวกในการจัดหมวดหมู่ และอ�ำนวย
ความสะดวกในการสืบค้นข้อมูลด้วย
• ช่ ว ยกั น น� ำ กระดาษที่ ใ ช้ แ ล้ ว ด้ า นเดี ย ว
มาใช้ซ�้ำ เช่น ถ่ายส�ำเนาเอกสารร่าง หรือใช้
เป็ น เอกสารภายใน และหนั ง สื อ แจ้ ง เวี ย น
ควรใช้เอกสารฉบับเดียวแล้วส่งต่อ เพื่อลด
ปริมาณการใช้กระดาษ รวมทัง้ หมัน่ ตรวจสอบ
ความถู ก ต้ อ งของเอกสารก่ อ นกดสั่ ง พิ ม พ์
ทุกครั้ง
• เลือกใช้กระดาษที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
รูจ้ กั คัดแยกกระดาษเหลือใช้ เพือ่ ให้หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบสามารถบริหารจัดการได้อย่าง
เหมาะสม
คอมพิวเตอร์ เครือ่ งพิมพ์เอกสาร...ใช้เป็นคู่
ประหยัดเป็นคู่
• ตั้ ง โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ป ิ ด หน้ า จอ
อัตโนมัติ เมื่อไม่มีการใช้งานเกิน 15 นาที
• อย่ า ลื ม ปิ ด เครื่ อ งหลั ง เลิ ก ใช้ ง านและ
ถอดปลั๊กออกทุกครั้ง ไม่ควรเสียบปลั๊กทิ้งไว้
ในกรณีไม่ได้ใช้งานเป็นระยะเวลานาน เช่น
ช่วงวันหยุดท�ำงาน หรือช่วงวันหยุดเทศกาล

GREEN OFFICE WHICH RECOGNIZES
THE ENVIRONMENT
The project “Green office” is being
responded broadly by the public
and private organizations together
with the big office buildings. This
project emphasizes on the activities
proceeded in the office with least
impact on the environment. The
resources and energy is valuably
utilized. The disposal is well managed
with efficiency. The environment
-friendly equipment and stationery
are chosen to use. The more
importance is that the emission of
greenhouse gas will be lower.
For this year 2015, MEA has also
participated in the in-house resources
conservation activities. Mr. Saranit
Angsusingh, Assistant Governor
(Social and Sustainability) of MEA
first introduced the Green office
project in MEA in 2014

Why Green office?
To reduce waste from energy consumption. This means to decrease the use of
electrical power and water including the
reduction of greenhouse gas occurred
from various activities in the office.
To reduce the expenses. For example; the
electrical and water expenses including
the reduction of paper used in the office.
While the power is properly consumed,
the expense will be decreased as well.
To create the conscious mind. It creates
understanding, conscious mind and awareness of how to properly use the resources. It
provides resolution for problem regarding
to resources management. Moreover, it is
the method which helps us to get to know
how to use and sustain the resources in
daily life and in workplace.
To create the atmosphere. The workplace
will be in order with hygiene and that will
bring about the physical and spiritual
happiness in working.
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Know How to Use the Resources
to Truly Advance Towards Green
Office.

• ใช้ ร ะบบเชื่ อ มต่ อ ระหว่ า งเครื่ อ งพิ ม พ์
ร่วมกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายใน
องค์กร เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายด้านการซื้อ
เครื่องพิมพ์ และควรใช้ตลับหมึกแบบเติมได้
เพื่อลดการใช้ขยะสารเคมี
เครื่องถ่ายเอกสาร...รู้ใช้ รู้ประหยัด
• หลีกเลี่ยงติดตั้งเครื่องถ่ายเอกสารในห้อง
ท�ำงานปรับอากาศ หรือจัดให้อยู่ในจุดที่ห่าง
จากพื้ น ที่ ป ฏิ บั ติ ง าน เพื่ อ ลดผลกระทบต่ อ
สุขภาพของคนท�ำงาน
• เลื อ กใช้ เ ครื่ อ งถ่ า ยเอกสารที่ ไ ด้ รั บ รอง
สั ญ ลั ก ษณ์ ท่ี เ ป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม ลด
ผลกระทบจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
น�ำ้ ใช้ น�ำ้ ดืม่ ...เรือ่ งใกล้ตวั ต้องรูใ้ ช้เป็นนิสยั
• หมั่นตรวจสอบการรั่วไหลของน�้ำ ลดการ
สูญเสียน�้ำอย่างเปล่าประโยชน์ และปิดน�้ำ
ทุกครั้งหลังใช้งาน ไม่ปล่อยให้น�้ำไหลตลอด
เวลาในระหว่างการใช้งาน
• ล้างมือ ควรใช้สบู่เหลวแทนสบู่ก้อน ซึ่ง
ช่วยลดเวลาในการใช้นำ�้ รวมถึงการท�ำความ
สะอาดยานพาหนะ ไม่ควรใช้สายยางเปิดน�้ำ
ไหลตลอดเวลา ควรใช้การล้างด้วยน�้ำและ
ฟองน�ำ้ ในภาชนะบรรจุนำ�้ จะช่วยลดการใช้นำ�้
ได้มากถึง 300 ลิตรต่อการล้างหนึ่งครั้ง
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• ไม่ทงิ้ เศษอาหาร ขยะทุกชนิดลงในชักโครก
หรืออ่างล้างมือ เพื่อลดการสูญเสียน�้ำในการ
ไล่ สิ่ ง ของลงท่ อ และสามารถป้ อ งกั น การ
อุดตันจากขยะต่างๆ
• ไม่ทิ้งน�้ำดื่มที่เหลือโดยไม่เกิดประโยชน์
ให้ใช้รดน�้ำต้นไม้ หรือช�ำระท�ำความสะอาด
สิ่งต่างๆ ควรเลือกใช้เหยือกน�้ำกับแก้วเปล่า
และให้ผทู้ ตี่ อ้ งการดืม่ น�ำ้ รินน�ำ้ ด้วยตนเอง และ
ควรดื่มน�้ำให้หมดทุกครั้ง
ถังขยะหลากสี ทิ้งให้ถูก...แยกขยะอย่าง
ถูกวิธี
• ถังสีเหลือง ส�ำหรับขยะรีไซเคิล หรือขยะ
ที่สามารถหมุนเวียนแปรรูปตามกระบวนการ
ของแต่ ล ะประเภท หรื อ เปลี่ ย นแปลงจาก
สภาพเดิมแล้วกลับมาใช้ใหม่ เช่น พลาสติก
ขวด กระดาษ กล่องเครื่องดื่มยูเอชที กระป๋อง
อลูมิเนียม
• ถั ง สี เ ขี ย ว ส� ำ หรั บ ขยะเปี ย กหรื อ ขยะ
เศษอาหารที่ เ หลื อ ทิ้ ง เป็ น ขยะที่ เ น่ า เสี ย
ส่งกลิ่นเน่าเหม็น และเป็นที่สะสมของเชื้อโรค
• ถังสีแดง ส�ำหรับขยะอันตราย หรือขยะที่
เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ขวดยา หลอดไฟ
ถ่ า นไฟฉาย แบตเตอรี่ กระป๋ อ งสี ส เปรย์
กระป๋องยาฆ่าแมลง ฯลฯ ซึ่งของเสียเหล่านี้

Paper, resources within reach which we
must know how to valuably use it.
• Reduce the use of paper and choose
to send the information in a form of
electronic information. Besides, to store
information in electronic form will help to
increase the convenience for the information grouping and searching.
• Repeat using the one-sided used
paper. For example, use it for draft copy or
internal document only. The circular letter
should be printed for just one copy and
pass it on accordingly. Make sure before
printing that the document is checked
and all correct.
• Choose to use the environmental friendly paper. Pick out the leftover paper
in order that the unit that is responsible for
it will be able to appropriately manage it
Computer and Printer, Use in Couple,
Save for Double.
• Set the automatically turning off program
for computer screen in case it has not
been used for longer than 15 minutes.
• Do not forget to turn off and unplug
them after work. They should be unplugged
in case of not being used for a long time
such as during the weekend or holidays.
• Connect the computer with the printer
in organization’s internal computer network in order to save cost for printer
purchasing. The refill ink cartridge should
be chosen to use to reduce the chemical
disposal.
Copy Machine, Know How to Use, Know
How to Save.
• Avoid installing a copying machine
in an air-conditioned room, or placing it
away from the working area to reduce the
impact on the employee’s health.
• Choose copy machine which is
certified with environmental - friendly sign
to reduce impact from greenhouse gas
emission.

หากขาดการดู แ ลหรื อ การก� ำ จั ด อย่ า งถู ก
สุขลักษณะ ก็อาจจะก่อให้เกิดผลเสียร้ายแรง
ต่างๆ เช่น การลุกติดไฟ ระเหยเป็นไอพิษ หรือ
เป็นเหตุให้เกิดการระเบิดได้
• ถังสีน�้ำเงิน ส�ำหรับขยะทั่วไป หรือขยะ
มูลฝอย มีลักษณะที่ย่อยสลายยากและไม่
คุ้มค่าส�ำหรับการน�ำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่
เช่น ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกบรรจุ
ผงซักฟอก พลาสติกห่อลูกอม ซองบะหมี่กึ่ง
ส�ำเร็จรูป ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร โฟม
เปื้อนอาหาร ทิชชู ตะเกียบไม้ เป็นต้น
การไฟฟ้ า นครหลวงเล็ ง เห็ น ถึ ง คุ ณ ค่ า ของ
การใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างรู้คุณค่า
จากกิจกรรมต่างๆ ภายในส�ำนักงาน ให้มีผล
กระทบต่อสิง่ แวดล้อมให้นอ้ ยทีส่ ดุ การเปลีย่ น
ส�ำนักงานให้เป็นส�ำนักงานสีเขียว (Green
office) นั้น ไม่ใช่เฉพาะการรู้จักใช้ทรัพยากร
เท่านั้น แต่รวมถึงการค�ำนึงถึงคุณภาพชีวิต
ของผูป้ ฏิบตั งิ านในส�ำนักงานให้ถกู สุขอนามัย
ด้ ว ยเช่ น กั น นอกจากนี้ ยั ง สามารถขยาย
แนวทางการปฏิบตั สิ ชู่ วี ติ ประจ�ำวัน ครอบครัว
ขยายผลสู ่ สั ง คมในวงกว้ า ง เป็ น แนวทาง
ในการลดโลกร้อน ลดค่าใช้จ่ายให้ กฟน. และ
ปลูกจิตส�ำนึกชาว กฟน. ในการมีส่วนร่วม
ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืนต่อไป
ในอนาคต

Using and Drinking Water. It Feels Close
to Home. Practice to Properly Treat It and
Make It a Habit.
• Often check if any water leakage in
order to decrease the loss of water in vain.
Turn it off every time after finish using and
do not let the water uselessly flow all the
time during using.
• Use liquid soap instead of bar soap for
washing hand because it can help reducing the use of water. For vehicle washing,
do not let water flow through rubber tube
all the time, but do it by using sponge
with water in bucket because it can help
reducing the use of water for 300 liters.
• Do not discard food scraps and all
kinds of garbage into toilet and wash basin
in order to save water form being used for
flushing them away and to prevent the pipe
from being blocked up as well.
• Do not discard the leftover drinking
water in vain, but use it to water plants or
clean things. Choose to use pitcher and
empty grass to serve water and the one
who is served shall pour water into grass
by him or herself and finish it all in every
time.
Multicolored Garbage Bins, Drop Each
Kind of Garbage to the Right Bin, Separate
Its Kind in the Right Way.
• Yellow bin is for recycled garbage
or garbage that can be put into its transformation process including the garbage
which can be reformed and reused such
as plastic, paper, UHT drink box and
aluminium can.

• Green bin is for wet garbage or leftover
food. They are the kinds of garbage which
can be rotten with putrid smell and accumulate germs
• Red bin is for hazardous garbage or
toxic garbage, which affect on the environment, such as medicine bottle, light bulb,
battery, spray paints can and pesticides
can, etc. If these garbage are lacked of
care or hygienic disposal, they may cause
severe consequences such as inflammableness, toxic vapors or explosion.
• Blue bin is for general garbage or solid
wastes, which are difficult to decompose
and undeserved to recycle. For example;
plastic wrap for snack, detergent powder,
candy, instant noodle, dirty plastic bag,
dirty foam box, tissue paper, and wood
chopstick, etc.
MEA appreciates resources and energy
valuable utilization, therefore its internal
activities are conducted by having the
least impact on environment. To transform
workplace to be green office does not
mean knowing how to utilize resources
only, but it includes the concerns for
employee in term of quality of life with
hygiene. Besides, this practice can be
able to enlarged to daily life, family and
also extend results to society in overall. It is
the means to reduce the global warming,
decrease MEA’s expenses and create
conscious mind to its people to participate
in caring for the environment for the future
sustainability.
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ปฐมบท ‘การไฟฟ้านครหลวง’
ยุค 2500 (ตอนที่ 2)

สู่ทศวรรษที่ 2 ยุคแห่ง
การขยายความสว่างสู่เขตปริมณฑล
เรื่อง : ชมพูฟิวเชีย / Chompoo Fushia

เมือ่ ใดทีป่ ระชาชนมีพลังงานไฟฟ้าใช้ นัน่ เป็น
สั ญ ญาณของการกระจายความเจริ ญ
ทัง้ ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม และเป็นการ
ยกระดับชีวิตของประชาชน พ.ศ. 2515 2529 นับเป็นยุคสมัยแห่งการ ‘จุดแสงสว่าง
สู ่ ค รั ว เรื อ น’ และแม้ ว ่ า ในช่ ว งเวลานี้
ประเทศไทยต้ อ งเผชิ ญ วิ ก ฤติ ก ารณ์
เศรษฐกิ จ การเมื อ ง แต่ ก็ เ ป็ น ช่ ว งเวลา
ส� ำ คั ญ ที่ ส ะท้ อ นว่ า ไฟฟ้าเป็นพลังงาน
ที่ส�ำคัญต่อประชาชนอย่างแท้จริง
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ปี 2515 - 2519 ประเทศไทยเผชิญการ

เปลี่ ย นแปลงทางการเมื อ งและเศรษฐกิ จ
ภายในประเทศ รวมทั้ ง วิ ก ฤติ ก ารณ์ น�้ ำ มั น
ของตลาดโลก ท� ำ ให้ ร าคาน�้ ำ มั น เตาซึ่ ง ใช้
ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าสูงขึน้ อย่างมหาศาล
การไฟฟ้ า นครหลวง รั ฐ วิ ส าหกิ จ สาขา
สาธารณูปโภคพร้อมจะอยูเ่ คียงข้างประชาชน
และยังคงพัฒนาระบบไฟฟ้าที่ส�ำคัญต่อไป
ดังเช่น การก่อสร้างสายส่งระบบแรงดัน 115
เควี เพิ่มขึ้น โดยก่อสร้างเป็นสายส่งอากาศ

The first chapter:
MEA in the 1950s (part 2)
GOING FORWARD TO THE
2nd DECADE : BRINGING
LIGHT TO THE SUBURBAN
AREA
Electricity is, in a way, a symbol of
economic and social improvement
and better quality of life. The 15year period from 1972 - 1986 is the
“Lighting Household” period. The
expansion of electricity supply
across the country despite serious
political crisis and economic hard
times confirmed that electricity is
really important to individuals.

From 1972 - 1976, Thailand faced
significant political and economic
changes. The global oil crisis enormously
increased price of bunker oil, the major
source of energy for electricity generating.
The Metropolitan Electricity Authority
(MEA), a major state enterprise operating
one of the country’s key infrastructure
system, continued its commitment to the
people and its electricity transmission
system development. The 115kV transmission system construction was on track.
The system, comprising 795 MCM overhead
transmission lines and 22-metres concrete
poles, was made ready to receive 115kV
electricity transmission from the Electricity
Generating Authority of Thailand (EGAT).
MEA also developed local electricity
transmission system for Nonthaburi and
Samut Prakarn in the Bangkok vicinity to
ensure that people living in those areas
had good access to electricity.
1977 - 1981: By the year 1977, every
household had access to electricity.
At that time, the country’s economy
continued to feel adverse impact from

จะต้องชะลอโครงการหรือลดเป้าหมายการใช้
ไฟฟ้า แต่ด้วยเป้าหมายที่ชัดเจน การไฟฟ้า
นครหลวงได้ ก ่ อ สร้ า งสถานี ต ้ น ทางชิ ด ลม
ซึ่งเป็นสถานีต้นทางของการไฟฟ้านครหลวง
ใน พ.ศ. 2523 ขนานคู่กับโครงการพัฒนา
ไฟฟ้าในท้องถิ่นชนบท ส่งต่อแสงสว่างและ
พลังงานถึงมือประชาชนทั้ง 1,047 หมู่บ้าน
ในเขตพื้ น ที่ ส มุ ท รปราการ นนทบุ รี และ
กรุงเทพมหานคร ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2524
ใช้ ส ายอลู มิ นั ม ขนาด 795 เอ็ ม ซี เ อ็ ม เสา
คอนกรีตขนาด 22 เมตร เพื่อเตรียมพร้อม
รับพลังงานไฟฟ้าด้วยระบบแรงดัน 115 เควี
จากการไฟฟ้ า ฝ่ า ยผลิ ต แห่ ง ประเทศไทย
นอกจากนี้ ก ารไฟฟ้ า นครหลวงยั ง ได้ จั ด ท�ำ
โครงการพั ฒ นาระบบไฟฟ้ า ท้ อ งถิ่ น ชนบท
ในบริเวณชัน้ นอกของกรุงเทพมหานคร นนทบุรี
และสมุทรปราการ โดยมุ่งหมายให้ประชาชน
ได้รับการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ

ปี 2520 - 2524 พ.ศ. 2520 เป็นยุคแสงสว่าง

เข้าถึงทุกครัวเรือน แม้ดูเหมือนว่าช่วงเวลานี้
ประเทศไทยยั ง ประสบปั ญ หาเศรษฐกิ จ
จากราคาน�้ ำ มั น ที่ แ พงยื ด เยื้ อ ทั้ ง รั ฐ บาล
ในช่วงนัน้ เองได้ประกาศนโยบายการประหยัด
พลั ง งานไฟฟ้ า ท� ำ ให้ มี ก ารประมาณการ
ความต้องการไฟฟ้าอยู่ที่ร้อยละ 10 แต่ถึงแม้

ปี 2525 - 2529 ในด้านการผลิตไฟฟ้า นีค่ อื continually high oil price and the governยุคแห่งการ ‘พัฒนาสถานีจ่ายไฟ’ การไฟฟ้า

นครหลวงมีแผนพัฒนาระบบสถานีต้นทาง
และสร้ า งสถานี ย ่ อ ยการเพิ่ ม สายส่ ง และ
สายป้อน เมื่อสิ้นปี พ.ศ. 2529 การไฟฟ้า
นครหลวงมีหม้อแปลงทีต่ ดิ ตัง้ ตามสถานีไฟฟ้า
ย่อย จ�ำนวน 104 หม้อแปลง และมีพลังงาน
ไฟฟ้ า ที่ ติ ด ตั้ ง แล้ ว ทั้ ง หมด 3,764 เควี เ อ
ในด้านการบริหารงาน ปี 2528 เริ่มใช้แผน
วิสาหกิจเป็นแนวทางในการบริหาร โดยจัดท�ำ
แผน 5 ปี ต ่ อ เนื่ อ ง เหตุ ก ารณ์ ส� ำ คั ญ คื อ
การกระจายอ�ำนาจจากส่วนกลาง โดยจัดตั้ง
ส�ำนักงานเขตให้เป็นหน่วยงานอิสระ ระดับ
กองอ�ำนวยการสามารถบริหารได้อย่างเต็มที่
และบริการผู้ใช้ไฟฟ้าได้อย่างคล่องตัว
ฉบั บ ต่ อ ไป การไฟฟ้ า นครหลวงเดิ น เข้ า สู ่
ปี พ.ศ. 2530 ในยุคที่เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
และเครื่องมือที่ทันสมัยเข้ามามีส่วนส�ำคัญ
ในการพัฒนาประเทศ การไฟฟ้านครหลวง
ได้ น� ำ วิ ท ยาการเหล่ า นั้ น เข้ า มามี บ ทบาท
ส�ำคัญ และเกิดโครงการใหม่ๆ ทีม่ คี วามส�ำคัญ
ต่ อ ความเจริ ญ ของเมื อ งอย่ า งแพร่ ห ลาย
นับเป็นทศวรรษที่ 3 ที่ก้าวสู่จุดเปลี่ยน เป็น
ยุคแห่งพลังงานแสงสว่างเพื่ออนาคต
ข้อมูลอ้างอิง
หนังสือ “50 ปี กฟน. มิตรที่อยู่ใกล้ชิดประชาชน”
หนังสือ “55 ปี การไฟฟ้านครหลวง”
Reference
“50 Years of MEA: The People’s Friend” book
“MEA’s 55th Anniversary Commemorative Book”

ment announced electricity saving policy.
As a result, demand for electricity was only
10 percent. Despite delay in various
projects and electricity consumption
reduction goals, MEA continued to build
the Chidlom Terminal Station in 1980
simultaneously with rural electricity
development project. This was to ensure
that 1,047 villages in Samut Prakarn,
Nonthaburi and Bangkok all had access
to electricity by December 1981.
1982 - 1986: For electricity generating
industry, this period was the peak of
electricity terminal construction. MEA
introduced a plan to develop electricity
terminal stations and branch as well as to
increase transmission lines and feeders.
By the end of 1986, MEA had 104 transformers at branch electricity station. The
total installed electricity was 3,764 kVA. In
terms of operations, in the year 1985 MEA
adopted the first 5-year strategic plan and
decentralized its operations. It established
independent district offices that are
managed with greater flexibility and
efficiency while providing improved
services to electricity users.
In our next issue, we will tell you about
MEA in the late 1980s when computer and
advance technology started to come in.
These technologies were embraced by
MEA and new projects that are crucial to
city development were introduced. This
marked a new chapter, the 3rd decade of
operations or the “Light for the Future”
period.
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SCIENCE OF HAPPINESS
(วิทยา) ศาสตร์แห่งความสุข

เรื่อง : ขุนเขา สินธุเสน เขจรบุตร / Khunkhao Sinthusen Kajenbut

“ความเปลี่ยนแปลง” มักเป็นสิ่งที่น�ำมา
ซึ่งความทุกข์ส�ำหรับหลายๆ คน แต่หาก
เรารู้จัก “ศาสตร์แห่งความสุข” ความ
เปลี่ ย นแปลงจะกลายเป็ น สิ่ ง ที่ ท� ำ ให้ เ รา
มีความสุขได้มากยิ่งกว่าเดิม ซึ่งศาสตร์
แห่ ง ความสุ ข นั้ น มี ชื่ อ ว่ า “Positive
Psychology” (จิตวิทยาเชิงบวก) นั่นเอง
ศาสตร์แขนงนีเ้ กิดขึน้ เพราะมีกลุม่ นักจิตวิทยา
จากสหรัฐอเมริกาตัง้ ค�ำถามขึน้ มาว่า ท�ำไมเรา
จะต้องศึกษาแต่คนป่วยและคนทีม่ คี วามทุกข์
ท�ำไมเราไม่ศกึ ษาศาสตร์แห่งความสุขกันบ้าง
ศาสตร์ซงึ่ พระพุทธเจ้าได้ทรงศึกษาและเข้าใจ
อย่างถ่องแท้มาแล้ว ย้อนหลังไปถึงสองพัน
ห้าร้อยปี วันนี้ความรู้เกี่ยวกับความสุขจาก
ตะวั น ตกมี ค วามเหมื อ นหรื อ แตกต่ า งจาก
งานวิจัยชิ้นเอกของพระพุทธเจ้าอย่างไรบ้าง
เราไปดูกันเลยครับ
ก่อนอื่นผมขอแนะน�ำให้รู้จักกับเพื่อนๆ ของ
ผมสองคนก่อน คือ โดพามีน (Dopamine) กับ
เซโรโทนิ น (Serotonin) เพื่ อ นทั้ ง สองของ
ผมนี้แหละครับคือสารแห่งความสุขตัวจริง
ส่วนเอนดอร์ฟินที่เราเคยได้ยินกันบ่อยๆ นั้น
ท�ำงานคล้ายกับเซโรโทนินนั่นเอง เพียงแต่
มีโครงสร้างแตกต่างกัน ซึ่งผมไม่ขอน�ำมาพูด
ในที่นี้นะครับ
ข้ อ แตกต่ า งส� ำ คั ญ ระหว่ า งเซโรโทนิ น กั บ
โดพามีนก็คือ โดพามี น เป็นสารความสุข
ที่จะหลั่งออกมาเมื่อร่างกายเราต้องการอะไร
แล้วได้รับในสิ่งที่ต้องการ เช่น เมื่ออยากกิน
ส้ ม ต� ำ แล้ ว ได้ กิ น ร่ า งกายจะหลั่ ง โดพามี น
ออกมาเพื่อบันทึกไว้ในหน่วยความทรงจ�ำว่า
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นี่คือสิ่งที่ท�ำให้เรามีความสุข และครั้งหน้า
เมื่ อ เรานึ ก ถึ ง ส้ ม ต� ำ ก็ จ ะมี ค วามสุ ข ขึ้ น มา
ความสุขจึงเป็นนิสยั ครับ เราฝึกทีจ่ ะมีความสุข
ได้เหมือนเด็กเล็กๆ ที่ค่อยๆ ฝึกเดินจนเดิน
โดยไม่ลม้ ได้ในทีส่ ดุ เราจึงรูว้ า่ มันจะให้ความสุข
กับเราได้
ส่วนเซโรโทนินนั้นเป็นสารที่ท�ำให้อารมณ์
ของเราคงอยู ่ ใ นระดั บ ที่ ป กติ ร่ า งกายเรา
ไม่ได้หลั่งเซโรโทนินออกมามากมายเวลาได้
สิง่ ทีต่ อ้ งการนะครับ แต่จะหลัง่ ออกมาเมือ่ เรา
รูส้ กึ “สุขสบาย” และถ้าขาดเซโรโทนินไป ก็จะ
ท�ำให้เราหดหู่ได้อย่างน่าตกใจ จะเห็นได้ชัด
ในผูป้ ว่ ยโรคซึมเศร้า (Depression) ทีข่ าดหรือ
มีปริมาณเซโรโทนินในสมองพร่องไป
เจ้าเซโรโทนินนีแ่ หละครับทีจ่ ะเป็นพระเอกของ
บทความนี้ เพราะมันเป็นสารที่หลั่งออกมา
พร้อมกับเอนดอร์ฟินในเวลาที่เรานั่งสมาธิ
ด้วยเหตุนี้จึงท�ำให้เรารู้สึกสุขกายสบายใจ
(Sense of well-being) ต่างจากโดพามีน
ซึ่ ง ท� ำ ให้ เ รา “อยาก” จะหาอะไรสั ก อย่ า ง
มาปรนเปรอความปรารถนา (Desire) ให้ได้
ไงละครับ
สิ่งส�ำคัญที่ต้องจ�ำไว้ก็คือ สารเคมีในสมอง
อย่างเซโรโทนินกับสิ่งที่เรา “เลือก” จะรู้สึก
ในแต่ละวันนั้นมีความสัมพันธ์กัน เมื่อไม่นาน

“Changes” usually come with
worries. When we learn the
“science of happiness”, however,
changes will then bring even
more happiness. This science of
happiness is officially known as
“Positive Psychology”.
This branch of science was initiated by
a group of psychologists in the US who
asked themselves why we had to study
only illness and people who were ill and
why not we studied happiness. In fact,
Lord Buddha did and understood this
through more than 2,500 years ago. Let’s
see how different or similar the western
world’s science of happiness is compared
to Buddhism.
First of all, let me introduce you to my two
friends, Dopamine and Serotonin. They are
the real happiness creators. Endorphins
that we are more familiar with works in a
similar way that Serotonin does but they
are different in their structure, which I won’t
discuss here.
The major difference between Serotonin
and Dopamine is that Dopamine will be
released when we receive what we need.
For example, when you want to eat spicy
som tam and you actually have it, Dopamine will be released and recorded in
your memory that this makes you happy.
Next time, when you think of som tam,
you will be happy. We are, therefore, able
to be trained to be happy. It is similar to

If a man can be
trained to walk,

so can he be trained
to control his mind.
คนเราฝึกเดินจนเก่งได้
ฉันใด ก็สามารถฝึกใจ
จนเป็นสุขได้ ฉันนั้น

young baby who can be trained to walk,
stumble and f inally walk well. Happiness
can be trained.
Serotonin maintains our emotion at the
regular level. Serotonin is not released
when we get what we want but when we
“feel good”. Without Serotonin, people
will become devastatingly depressed.
This is clear in depression patients whose
Serotonin level is low.
Well, Serotonin is our focus here. It is
released together with Endorphins when
we practice meditation. That’s why we feel
relaxed and happy and have strong sense
of well-being after meditation. This is far
different from Dopamine that inspires us
to “stimulate” us to satisfy our “desire”.
An important fact to remember is that
Serotonin and what we “choose” to feel
on a particular day are related. Norman
Doidge, a Canadian psychologist,
recently published a book on “The Brain
that Changes Itself” telling the result of
his study on how our thought have
inf luence on our brain design.

Doidge discovered that pessimistic
persons usually think negative. That way,
his brain has been trained to receive only
negative information. Pessimistic people
therefore always think bad. For example,
if they make high score in an exam, they
would be worried that people will be
jealous of them or worried that they would
not be able to make high score next time.
Optimistic persons, however, always
think positive even when they are in bad
situation or lie ill in bed. They can turn their
illness as learning. When their houses are
robbed, they might think how lucky they
were to still alive. It is not surprising that
the very first and important quality of a
happy man is to be optimistic.
Happiness is a habit. We can be trained
to be happy. It is like a child who can be
trained to walk well. Meditation is a way
to increase Serotonin level. Looking things
optimistically is a way to gradually design
and train our brain to think and be ready to
receive good things that make us happy
no matter how much changes we face.

มานีจ้ ติ แพทย์ชาวแคนาดาชือ่ นอร์แมน ดอดจ์
(Norman Doidge) ได้เขียนหนังสือชื่อดัง
เกี่ยวกับความยืดหยุ่นของสมอง เรื่อง The
Brain that Changes Itself (สมองที่
เปลี่ยนแปลงตัวเองได้) และท�ำการค้นคว้า
อย่ า งละเอี ย ดว่ า สิ่ ง ที่ เ ราคิ ด นั้ น มี อิ ท ธิ พ ล
ต่อการออกแบบสมองของเราเองอย่างไรบ้าง
เขาพบว่า คนที่มองโลกในแง่ร้ายหรือคิดแต่
ในทางลบ พอพบเจออะไรก็มักจะคิดไปใน
ทางร้ า ยก่ อ น เหมื อ นเราเคยชิ น กั บ การ
จูนสมองของเราให้รับแต่คลื่นร้ายๆ มาโดย
ตลอด คนเหล่ า นี้ ถึ ง แม้ ส อบได้ ที่ ห นึ่ ง ก็ จ ะ
ห่วงกังวลกลัวเพือ่ นอิจฉา หรือไม่กว็ ติ กกลัวจะ
เสียต�ำแหน่งในคราวหน้า ส่วนคนที่มองโลก
ในแง่ดี ต่อให้ป่วยหนักเขาก็ยังรู้จักใช้ความ
เจ็บป่วยเป็นเครื่องเตือนใจตนเอง หรือแม้ว่า
บ้ า นโดนขโมยยกเค้ า จนเกลี้ ย ง คนพวกนี้
ก็จะคิดว่าโชคดีที่ตัวเขาเองยังมีชีวิตอยู่ จึง
ไม่ แ ปลกว่ า คุ ณ สมบั ติ ข ้ อ แรกของคนที่ มี
ความสุขมากๆ คือการเป็นคนมองโลกในแง่ดี
อยู่เสมอ
ความสุขเป็นนิสัยครับ เราฝึกที่จะมีความสุข
ได้ เหมือนเด็กเล็กๆ ที่ค่อยๆ ฝึกเดินจนเดิน
โดยไม่ล้มได้ในที่สุด การนั่งสมาธิเพื่อเพิ่ม
เซโรโทนิน หรือฝึกมองโลกในแง่ดีนั้น เป็นการ
ค่ อ ยๆ ออกแบบสมองของเราให้ คิ ด และ
พร้อมรับแต่สิ่งดีๆ ซึ่งจะช่วยให้เรารู้สึกเป็นสุข
และผ่อนคลายอยู่เสมอ ไม่ว่าภายนอกจะมี
ความเปลี่ยนแปลงมากแค่ไหนก็ตาม
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NOURISH YOUR SKIN
TO WELCOME WINTER

ดูแลผิวพรรณ ช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย
เรื่อง : แพทย์หญิง พรรณประภา ยงค์ตระกูล
แพทย์เวชศาสตร์ชะลอวัย
Dr. Panprapa Yongtrakul
Anti-Aging Medicine

ในช่วงปลายฝนต้นหนาวอย่างนี้ ผิวสวยๆ ของสาวๆ
จะสู ญ เสี ย ความชุ ่ ม ชื้ น ได้ ง ่ า ย เพราะอากาศที่ เ คยชื้ น
จะเปลี่ยนเป็นอากาศแห้ง ยิ่งคนที่มีผิวแห้งและผิวผสม
มักพบปัญหาได้งา่ ย เพราะผิวอาจจะแห้งลอกเป็นขุยสีขาว
หรือแตกตึง มองเห็นเป็นริ้วรอยเหี่ยวย่นเนื่องจากขาด
ความชุ่มชื้น หรือแม้แต่อาจเป็นผื่นแพ้ได้ ครั้งนี้หมอจึง
ขอแนะน�ำวิธดี แู ลผิวพรรณในช่วงปลายฝนต้นหนาวให้ผวิ
ของคุณยังคงความชุ่มชื้นดูดีมาฝากกันค่ะ
As the cool breeze of winter arrives, our skin
can easily lose moisture. People with dry skin
and combination skin can easily have problems
like flaking, scaling, peeling and wrinkles. Some
can even have allergy rash. These symptoms
can be prevented. Let’s see what you can do to
keep your skin fresh, moisturized and soft.
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หลีกเลี่ยงอาบน�้ำอุ่น
หลายคนชอบอาบน�ำ้ อุน่ เพราะรูส้ กึ ผ่อนคลาย
แต่ทราบมั้ยคะว่า น�้ำอุ่นจะขับไล่ไขมันที่ดูแล
ผิวของเราท�ำให้ผิวแห้งตึง ถ้าสามารถท�ำได้
ให้ เ ลื อ กอาบน�้ ำ อุ ณ หภู มิ ป กติ เ ป็ น ประจ� ำ
ถ้าหลีกเลี่ยงน�้ำอุ่นไม่ได้จริงๆ น�้ำที่อาบต้อง
ไม่ร้อนจนเกินไป

เลือกสบู่หรือครีมอาบน�้ำให้เหมาะ

ห้ามขาด...โลชั่น

ควรเลื อ กใช้ ส บู ่ ห รื อ ครี ม อาบน�้ ำ ที่ ใ ห้ ค วาม
ชุ่มชื้นอ่อนโยนในการท�ำความสะอาดผิวกาย
ของคุ ณ แทนสบู ่ ห รื อ ครี ม อาบน�้ ำ ที่ ท� ำ ให้
ผิวแห้งตึงมากๆ หลังอาบ (เคล็ดลับส่วนตัว
ของหมอ คือ ใช้สบู่ตอนอาบน�้ำช่วงเย็น ส่วน
ตอนเช้าอาบด้วยน�้ำสะอาดก็พอค่ะ)

หลังจากอาบน�้ำเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผิวคุณ
จะยังคงความชุม่ ชืน้ อยู่ ให้รบี เช็ดตัวให้หมาดๆ
และทาโลชัน่ ทีใ่ ห้ความชุม่ ชืน้ ภายใน 3 - 5 นาที
หลังเช็ดตัวเสร็จ เพราะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุด
ที่ผิวของคุณจะดึงความชุ่มชื้นของครีมบ�ำรุง
ให้ซึมซาบเข้าสู่ผิวได้ดีที่สุด

Choose the right soap or shower
cream

Lotion…always

You’d better look for soap or shower cream
that contains moisturizer to ensure that it is
gentle to your skin. Avoid soap or shower
cream that leaves your skin very dry. (To
me, I only use soap for my evening shower.
In the morning, I take a shower without
soap or shower cream.)

After a shower, your skin will remain damp.
This is the time to nourish it. Use a soft
towel to dry your skin, not too dry though.
Then apply body lotion within 3 - 5 minutes
after drying your skin because your skin
will best absorb moisture in the lotion
during this period.

No warm shower
Warm shower can make one feels relaxed.
However, warm shower can also eliminate
natural oil that keeps our skin soft and
moisturized. If you can, avoid warm
shower. But if you can’t avoid, try to keep
the water not too hot.

ทาครีมกันแดดประจ�ำ

ดื่มน�้ำส�ำคัญมาก

อย่าลืมทาครีมกันแดดเป็นประจ�ำ
ทุกวัน เพราะแสงแดดนั้นนอกจาก
ท�ำให้ผิวคล�้ำเสียแล้ว แสงแดดใน
หน้ า หนาวยิ่ ง เป็ น ตั ว การท� ำ ลาย
ความชุ่มชื้นของผิวให้ยิ่งแห้งกร้าน
มากขึ้น ควรเลือกครีมกันแดดชนิด
ที่ มี ค ่ า SPF 30 - 50 ซึ่ ง จะช่ ว ย
คงความชุ่มชื้นไว้กับผิวให้ยาวนาน
ยิ่งขึ้น

การดื่มน�้ำปริมาณ 8 - 10 แก้วต่อวัน ช่วยเติมความชุ่มชื้นจากภายใน
ให้ ร ่ า งกายอย่ า งเพี ย งพอ นอกจากนี้ ยั ง ควรงดเครื่ อ งดื่ ม ที่ ท� ำ ให้
ผิวสูญเสียความชุม่ ชืน้ เช่น เครือ่ งดืม่ ทีผ่ สมแอลกอฮอล์ คาเฟอีน

Sun cream
Don’t forget to use sun cream every day
because the sun is the more important
factor that darkens your skin. In winter, the
sun will be strong and dry your skin more.
Select the one with SPF 30 - 50 and apply
it every day to keep your skin moisturized.

Drink a lot of water
Drinking 8 - 10 glasses of water
every day will ensure that you are
well hydrated. You should avoid
drinks that cause the skin the lose
moisture, such as alcohol and
drinks that contain caffeine.

ด้วยวิธีง่ายๆ เพียงเท่านี้ ไม่ว่าฤดูกาลจะเปลี่ยนแปลงไปเช่นไร ผิวของคุณก็จะยังคง
ความนุ่มชุ่มชื้นสวยสดใสได้อย่างแน่นอน
Keeping your skin fresh, hydrated and radiant is as simple as that. No matter
how the bad the weather is, you can always have soft and moisturized skin.
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เรื่อง : พระไพศาล วิสาโล / Phra Paisal Visalo

IN ALL
THE

เป็นสุขในทุกความเปลี่ยนแปลง
สุขหรือทุกข์นนั้ มิได้ขนึ้ อยูก่ บั ว่ามีอะไรเกิดขึน้ กับเรา แต่อยูท่ วี่ า่ เรารูส้ กึ
อย่างไรกับสิ่งนั้นต่างหาก
Being happy or unhappy doesn’t depend on what happened,
but how we feel with what happened.

คนเราย่ อ มปรารถนาความเปลี่ ย นแปลง
หากว่าความเปลี่ยนแปลงนั้นอยู่ในอ�ำนาจ
ของเรา หรื อ สอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการ
ของเรา ไม่มใี ครอยากขับรถคันเดิม ใช้โทรศัพท์
เครือ่ งเดิม หรืออยูก่ บั ทีไ่ ปตลอด มิจำ� ต้องพูดถึง
การอยู่ในอิริยาบถเดิมๆ เราต้องการสิ่งใหม่ๆ
อยู่เสมอ แต่ความจริงอย่างหนึ่งที่เราปฏิเสธ
ไม่ได้ก็คือ มีความเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง
ทีเ่ ราไม่ตอ้ งการแต่หนีไม่พน้ ความเปลีย่ นแปลง
อย่างนี้แหละที่ผู้คนประหวั่นพรั่นพรึง วิตก
กังวลเมื่อนึกถึงมัน และเป็นทุกข์เมื่อมันมาถึง
แต่ยงั มีความจริงอีกอย่างหนึง่ ทีเ่ ราพึงตระหนัก
ก็คือ สุขหรือทุกข์นั้น มิได้ขึ้นอยู่กับว่ามีอะไร
เกิดขึ้นกับเรา แต่อยู่ที่ว่าเรารู้สึกอย่างไรกับ
สิง่ นัน้ ต่างหาก แม้มสี งิ่ ไม่ดเี กิดขึน้ กับเรา แต่ถา้
เราไม่รู้สึกย�่ำแย่ไปกับมัน หรือวางใจให้เป็น
มันก็ท�ำให้เราเป็นทุกข์ไม่ได้
เมื่ อ ใดก็ ต ามที่ ค วามเปลี่ ย นแปลงอั น ไม่
พึงประสงค์เกิดขึน้ หากเราไม่สามารถสกัดกัน้
หรือบรรเทาลงได้ ในยามนั้นไม่มีอะไรดีกว่า
การหันมาจัดการกับใจของเราเอง เพื่อให้เกิด
ความทุกข์นอ้ ยทีส่ ดุ หรือใช้มนั ให้เกิดประโยชน์
มากที่สุด ด้วยวิธีการต่อไปนี้

ยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นแล้ว
การยอมรับความจริงทีไ่ ม่พงึ ประสงค์ ท�ำให้เรา
เลิกบ่น ตีโพยตีพาย หรือมัวแต่ตีอกชกหัว
ซึ่งมีแต่จะเพิ่มความทุกข์ให้แก่ตนเอง คนเรา
มักซ�้ำเติมตัวเองด้วยการบ่นโวยวายในสิ่งที่
ไม่อาจแก้ไขอะไรได้ แทนที่จะเสียเวลาและ
พลังงานไปกับการบ่นโวยวาย ไม่ดีกว่าหรือ
หากเราจะเอาเวลาและพลังงานเหล่านัน้ ไปใช้
ในการรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว

ท�ำปัจจุบันให้ดีที่สุด
ไม่วา่ จะอาลัยอดีตหรือกังวลกับอนาคตเพียงใด
ก็ไม่ช่วยให้อะไรดีข้ึน กลับท�ำให้เราย�่ำแย่
กว่าเดิม สิ่งเดียวที่จะท�ำให้อะไรดีขึ้นก็คือ
การท�ำปัจจุบันให้ดีที่สุด ทางข้างหน้าแม้จะ
ยาวไกลและล�ำบากเพียงใด แต่เราไม่มีวัน
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ถึ ง จุ ด หมายเลยหากไม่ ล งมื อ ก้ า วเสี ย แต่
เดี๋ยวนี้ รวมทั้งใส่ใจกับแต่ละก้าวให้ดี ถ้าก้าว
ไม่หยุดในที่สุดก็ต้องถึงที่หมายเอง

มองแง่บวก
มองแง่ บ วกไม่ ไ ด้ ห มายถึง การฝัน หวานว่า
อนาคตจะต้องดีแน่ แต่หมายถึงการมองเห็น
สิง่ ดีๆ ทีม่ อี ยูใ่ นปัจจุบนั ไม่วา่ เจ็บป่วย ตกงาน
หรืออกหัก ก็ยงั มีสงิ่ ดีๆ อยูร่ อบตัวและในตัวเรา
รวมทั้งมองเห็นสิ่งดีๆ ที่ซุกซ่อนอยู่ในความ
เปลี่ยนแปลงเหล่านั้นด้วย

มีสติ รู้เท่าทันตนเอง
เมือ่ ความเปลีย่ นแปลงทีไ่ ม่พงึ ประสงค์เกิดขึน้
เรามักมองออกนอกตัว และอดไม่ได้ที่จะโทษ
คนโน้น ต่อว่าคนนี้ และเรียกหาใครต่อใคร
มาช่วย แต่เรามักลืมดูใจตนเอง ว่าก�ำลังปล่อย
ให้ความโกรธแค้น ความกังวล และความ
ท้อแท้ ครอบง�ำใจไปแล้วมากน้อยเพียงใด
เราลืมไปว่าเป็นตัวเราเองต่างหากที่ยอมให้
เหตุการณ์ต่างๆ รอบตัวยัดเยียดความทุกข์
ให้แก่ใจเรา การมีสติ ระลึกรู้ใจที่ก�ำลังจมอยู่
กับความทุกข์ จะช่วยพาใจกลับสู่ความปกติ
เห็นอารมณ์ต่างๆ เกิดขึ้นโดยไม่ไปข้องเกี่ยว
หมกมุ่น หรือยึดติดถือมั่น อีกทั้งยังเปิดช่อง
และบ่ ม เพาะปั ญ ญาให้ ท� ำ งานได้ เ ต็ ม ที่
สามารถเปลีย่ นร้ายให้กลายเป็นดี หรือมองเห็น
ด้านดีของมันได้
สติและปัญญาท�ำให้เรามีเสรีภาพที่จะเลือก
สุข และหันหลังให้กับความทุกข์ ใช่หรือไม่ว่า
อิสรภาพทีแ่ ท้คอื ความสามารถในการอนุญาต
ให้สงิ่ ต่างๆ มีอทิ ธิพลต่อชีวติ ของเราได้เพียงใด
ความเปลี่ยนแปลงของร่างกาย ของทรัพย์สิน
ของผู้คนรอบตัว รวมทั้งความเปลี่ยนแปลง
ในบ้านเมือง ไม่สามารถท�ำให้เราทุกข์ได้
หากเราเข้าถึงอิสรภาพดังกล่าว แทนที่เรา
จะมานั่ ง วิ ง วอนเรี ย กร้ อ งให้ เ กิ ด ความ
เปลีย่ นแปลงที่ถูกใจเรา ไม่ดีกว่าหรือหากเรา
พยายามพัฒนาตนบ่มเพาะจิตใจให้เข้าถึง
อิสรภาพดังกล่าว ควบคู่ไปกับการสร้างสรรค์
สิ่งดีงามให้เกิดขึ้นแก่ตนเองและสังคม

People love changes only when they can
control such changes and when they
match people’s need. Nobody would want
to drive old car, use the same old phone
or stay at the same place forever. We need
something new. However, one thing that
no one would deny is that there are many
changes that we don’t want but cannot
avoid. It is this kind of change that people
fear and are worried when thinking about
it or even feel unhappy when it actually
arrives.
Another truth that we have to be aware of
is that being happy or unhappy doesn’t
depend on what happened, but how we
feel with what happened. Even though
something bad happened, but if we don’t
feel bad or simply accept it, then nothing
can make us sad.
Whenever undesired changes happened
out of our control, there is nothing better
than managing our mind to minimize
unhappiness. We can also optimize such
changes by the following.

Accept what happened
Accepting the undesired changes would
prevent us from complaining and crying
which instead make us feel even worse.
People generally complain about things
they cannot control. Instead of wasting
time and energy complaining, wouldn’t
it be better to save time and energy for
handling what actually happened?

Do your best at present
Worries do not help but worsen the situation.
The only thing that can improve the situation
is to do your best at the moment. Although
there are difficulties lying ahead, we will
make achievement if we do take action
now and concentrate on what we do. Take
careful step ahead, keep going and you
will finally reach your goal.

Be positive
Be positive does not means daydreaming
of only the brighter future. In fact, it means
seeing good things at present. When you
are ill, unemployed, separated with your
loved ones, there are still something good

in life. We have to find good things that are
hidden in these changes.

Be mindful
When there is an undesired change, we
usually look outside and blame others or
call out for help. We in fact forget to look
inside and be aware that we let anger,
worries and desperate take control of our
mind. We tend to forget that it’s “us” who
invite unhappiness. Being mindful and
aware of our emotion will bring back
balance. We will see chains of emotion
happened without attaching ourselves to
such emotion. This will allow our heart and
head to see the truth and finally turn bad
thing into our favour or at least to see the
good side of it.
Brain and intelligence give us freedom to
choose to be happy and turn our back on
unhappiness. The true freedom is our
ability to allow things to have or don’t have
influence on our lives. Physical changes,
asset changes, people surrounding us
and changes in the country cannot make
us feel unhappy.
When we do understand and obtain such
freedom, we can then nurture our mind
and intelligence in parallel with creating
and inviting good things into our lives and
the society.
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SE C R ET EN ERGY

ปรับกระแส ‘ชี่’ ในออฟฟิศ
พิชิตความรุ่งเรือง

1

เรื่อง : อ.ตะวัน เลขะพัฒน์ / Tawan Lekhapat

บางครัง้ การจัดส�ำนักงานหลายๆ อย่าง อาจกระทบกับผลของการ
จัดฮวงจุ้ย ทั้งในด้านที่ดีและด้านที่ไม่ดี และส่งผลต่อเนื่องไปถึง
ผลประกอบการของบริษัทได้ นั่นเพราะฮวงจุ้ย พูดถึงการบริหาร
กระแสพลังงาน หรือชี่ (Qi) หากส�ำนักงานใดสามารถรับกระแส
จากทิศทางที่ดีได้ในปริมาณที่พอเพียง ก็จะท�ำให้ภาพรวมของ
พนักงานในส�ำนักงานได้ประจุพลังงานที่ดีใส่ตัวอย่างสม�่ำเสมอ
เมื่อคิดอ่านการใดก็มักถูกต้องกับจังหวะโอกาส ทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กรเสมอ โดยเงื่อนไขหลักๆ ของการจัดฮวงจุ้ย
ในเชิงชัยภูมิที่ดีของส�ำนักงาน ได้แก่
• ส� ำ นั ก งานควรตั้ ง อยู ่ ใ นสถานที่ ที่ มี
ความเป็นหยางสูง โดยความเป็นหยางของ

สถานที่นั้น คือ ตั้งอยู่ในที่ที่มีกระแสจากการ
จราจรสูง เช่น ใกล้กบั ถนนทีม่ รี ถหรือคนสัญจร
ผ่านไปมา ใกล้กับแนวรถไฟฟ้า หรือหากเป็น
ส�ำนักงานภายในอาคาร ก็ควรเป็นอาคารที่มี
ผู้เช่าหรือพนักงานในปริมาณที่มาก ส�ำหรับ
บริษัทที่ต้องการความสงบหรือสมาธิในการ
ท� ำ งาน อาจมองความเป็ น หยางได้ จ าก
สภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ เช่น ได้รับแสง
และลมจากธรรมชาติเพียงพอ ไม่อับแสงและ
ลมมากเกินไป หรือบรรยากาศโดยรวมภายใน
ส�ำนักงานไม่มืดทึบจนเกินไป

• ต�ำแหน่งของประตูทางเข้าควรอยู่ใกล้
กับจุดจ่ายกระแสพลัง รูปแบบแรก หาก

เล็ ก เกิ น ไปจะท� ำ ให้ ก ระแสพลั ง สะสมตั ว ที่
โถงประตูได้น้อยลง ซึ่งบริเวณนี้ถือเป็นจุด
ส�ำคัญตามศาสตร์ฮวงจุ้ย ท�ำให้กระแสพลัง
ไม่สามารถไหลผ่านเข้าไปในส�ำนักงานได้งา่ ย
และทัว่ ถึง ขณะเดียวกันขนาดของโถงทางเดิน
ภายในบริษัท โดยเฉพาะทางเดินไปยังห้อง
ผู้บริหารหรือแผนกส�ำคัญต่างๆ ต้องโปร่งโล่ง
ไม่คับแคบ เกินไป เพราะจะท�ำให้ผู้บริหาร
หรือแผนกส�ำคัญทีอ่ ยูภ่ ายในไม่สามารถได้รบั
กระแสพลังได้เพียงพอ

ส่วนรูปแบบที่สอง หากส�ำนักงานของท่าน
ตัง้ อยูใ่ นอาคารส�ำนักงานขนาดใหญ่ ในกรณีนี้
ให้พิจารณาต�ำแหน่งประตูทางเข้าของบริษัท
เองได้เลย และให้พิจารณาว่า
จุดจ่ายกระแสพลังเป็นโถงลิฟต์
ซึ่งถือเป็นสิ่งที่ลากกระแสพลัง
เข้ามาโดยผู้คนที่ขึ้นลิฟต์พาเอา
กระแสลากมาที่ชั้นหรือห้องของ
เรา ดังนั้น ยิ่งบริษัทอยู่ใกล้กับ
โถงลิฟต์มากเท่าไร ฮวงจุ้ยจะยิ่ง
ดีมากขึ้นเท่านั้น

• ต�ำแหน่งห้องของผู้บริหารควรอยู่โซน
ด้านหน้า โดยเฉพาะผูบ้ ริหารทีท่ ำ� งานในเชิงรุก

ส�ำนักงานของท่านตั้งอยู่ในอาคารพาณิชย์
ของตนเอง ให้ดูจุดจ่ายกระแสพลังที่ประตู
ทางเข้า บริเวณชั้นล่างของอาคาร ตรงปาก
ประตูทางเข้านีต้ อ้ งสัมผัสได้ถงึ การเคลือ่ นไหว
ของกระแสอากาศ ไม่ว่าจะเป็นจากรถ หรือ
คนที่พามา หรือหากไม่มีจริงๆ ก็ให้พิจารณา
ว่ามีกระแสลมตามธรรมชาติพัดผ่านมาอย่าง
สม�่ำเสมอหรือไม่

•
โถงประตู (Lobby)
และโถงทางเดินภายใน (Corridor) ต้ อ งมี ค วามกว้ า ง
พอสมควร เพราะหากมีขนาด
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เช่ น งานขาย การตลาด วางแผนกลยุ ท ธ์
ที่ต้องน�ำพาบริษัทไปคว้าจังหวะคว้าโอกาส
สร้างโชคลาภเงินทอง เพราะการหลากของ
กระแสภายในของบริษัทนั้นจะเกิดจากกลไก
ที่ พ นั ก งานเป็ น ผู ้ น� ำ พากระแสพลั ง เข้ า มา
หากนั่ ง ในโซนด้ า นหน้ า ของส� ำ นั ก งาน ก็ มี
โอกาสได้ รั บ ปริ ม าณกระแสพลั ง ที่ ม ากขึ้ น
เพราะเป็นบริเวณที่มีการเคลื่อนไหวมาก

• ต� ำ แหน่ ง โต๊ ะ ท� ำ งานของพนั ก งาน
ต้ อ งรั บ กระแสพลั ง ได้ โดยพยายามให้
สภาพแวดล้ อ มโดยรวมโปร่ ง โล่ ง สบาย
ไม่จำ� เป็นต้องกัน้ ห้องแบบมิดชิด แค่ใช้ฉากกัน้
ห้อง (Partition) กั้นก็เพียงพอแล้ว หรือหาก

มีความจ�ำเป็นต้องมีการกั้นผนังห้อง การใช้
กระจกให้แสงผ่านได้กย็ งั ถือว่ารับกระแสพลัง
ได้ ส่วนการเลือกเฟอร์นเิ จอร์สำ� นักงานให้เน้น
ขาทีล่ อยหรือส่วนล่างทีโ่ ปร่งขึน้ มาเล็กน้อยได้
จะถือว่าดีมาก เพราะกระแสพลังจะไหลเวียน
ในที่ต�่ำเป็นส่วนใหญ่ จะท�ำให้กระแสพลัง
สามารถไหลเวียนไปได้ทั่วบริษัท
หลักการทีไ่ ด้กล่าวมาถือเป็นหลักการเบือ้ งต้น
แต่ เ ป็ น หลั ก การที่ ส� ำ คั ญ อย่ า งมากส� ำ หรั บ
การจัดฮวงจุย้ เชิงชัยภูมขิ องส�ำนักงาน อย่างไร
ก็ตาม ยังต้องพิจารณาควบคู่ไปกับการจัด
ฮวงจุ้ยในเชิงองศาทิศทาง (Compass Feng
Shui Theory) ทีจ่ ะมีการค�ำนวณอย่างละเอียด
ว่า กระแสพลังจากทิศทางใดจึงจะสามารถ
เติมเต็มดวงชะตาของเจ้าของหรือผูบ้ ริหารของ
ส�ำนักงานได้สูงสุด หรือเป็นทิศทางที่ดีที่สุด
ประจ�ำยุค จึงจะเรียกว่าสามารถสร้างความ
เป็นมงคลได้สงู สุดตามการจัดฮวงจุย้ ในระบบ
วิชาการ (Authentic Feng Shui Theory)

1. ส�ำนักงานใหญ่ Apple ออกแบบให้มี
ถนนพุ่งเข้าสู่ประตูทางเข้าหลักของ
ส�ำนักงานเป็นทางสามแพร่ง โดย
เลื อ กทิ ศ ทางที่ ดี ข องยุ ค ถื อ เป็ น
สุดยอดของการจัดฮวงจุ้ย
At Apple headquarters, the main
road leads directly to the main
entrance which is on a T-junction.
This is the best feng shui environment.
2. ภาพแสดงโถงประตูและโถงทางเดิน
ที่สามารถออกแบบให้กระแสพลัง
ไหลหลากได้สะดวก
An example of lobby and corridor
that promote positive energy
circulation
3. ภาพแสดงการกั้ น ห้ อ งด้ ว ยกระจก
จะท�ำให้โปร่งโล่งมากกว่าผนังทึบ
Glass wall makes an office more
open
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MANAGE OFFICE “QI” FOR PROSPERITY
Decorating your office may affect
feng shui in both good and bad
ways, which may in the end affect
the company’s performance. The
essence of feng shui is to manage
energy, called “qi” in Chinese.
An office that receives sufficient
positive energy will be always be
energized and able to grab all the
opportunity presented. In theory,
the heart of feng shui in an office
is called the Land Form Feng Shui
Theory. This is summarized as
follows:
• Office location should be high
in “yang”. Such location can be in high
traffic area, such as roads and areas
where lots of people pass by, near sky
train or in an office building with lots of
tenants. For companies that need high
concentration and tranquility, “yang” can
come in the form of natural light and wind.
Highly ventilated and bright office would
be good too.

• Doors should be located near
the source of energy. Firstly, if you

have your own stand-alone office, look at
the entrance and see if you can feel good
ventilation and movement of air, people
and traffic. At least, natural breeze that
goes through the entrance is also a good
source of positive energy.
Secondly, in case your office is located in
a big office building. The lift lobby is the
source of energy and will bring energy
and people to the office. The closest
your office is to the lift lobby, the better
feng shui is.

• Wide lobby and corridor: narrow

lobby and corridor would lessen energy
accumulation at the entrance. This is a
very strategic area according to the art
of feng shui. The lobby and corridor,
especially the corridor that leads to executive office, should be big enough to lead
positive energy into the office. Executives
will then receive sufficient positive energy.

• Executive office at the front:

Office of executives, especially those
responsible for sales, marketing and
strategic planning, who bring into the office
revenue, should be in the front of the office.
Positive energy within an office starts from
key employees. With their office in the front
of the company, they will receive more
energy because at the front of the office is
where high movement of energy is.

• Employees’ desks must receive
sufficient good energy: By having

overall office design to be open, or with
partition rather than closed doors, an
office would have high positive energy
circulation. If it needs to have a wall, then
a glass wall would be a good solution as it
can allow energy to pass through. Furniture
should be those with open bottom end to
allow energy circulation at all level.
The theory discussed above is only the
basic principle but very important one. We
have to also consider the Compass Feng
Shui Theory as well. This theory involves a
detailed calculation of the right direction of
energy flow that can enhance a company’s
owner and executives’ performance.
This will further enhance good luck for a
company according to the Authentic Feng
Shui Theory.
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M E A TRIC K S & TIPS

ELECTRICITY LEAKAGE
CHECK, DOING WITHOUT
SEEING IT

ตรวจสอบไฟฟ้ารั่ว เรื่องต้องรู้แม้มองไม่เห็น

เรื่อง : บุญถิ่น เอมย่านยาว / Boontin Aimyanyao

ปัญหาไฟฟ้ารั่วภายในบ้านเป็นสิ่งที่ตรวจสอบได้ และหาก
ปล่อยทิ้งไว้สิ่งที่ตามมาคือ คุณต้องจ่ายค่าไฟฟ้าแพงขึ้น
อย่างแน่นอน แต่อีกสิ่งหนึ่งที่ต้องไม่มองข้ามก็คือเรื่องของ
ความปลอดภัยจากการใช้ไฟฟ้านัน่ เอง ไม่วา่ จะเป็นอันตราย
จากไฟฟ้าดูด ไฟฟ้าช็อต เป็นต้น แต่อย่าเพิง่ กังวลไปเพราะ
คุณสามารถตรวจสอบไฟฟ้ารัว่ ด้วยตัวเองได้ ด้วยวิธงี า่ ยๆ
ดังนี้
1. ปิดสวิตช์หลอดไฟฟ้า พร้อมดึงเต้าเสียบอุปกรณ์ไฟฟ้า
ออกให้ หมดทั้งบ้าน
ปิดสวิตช์หลอดไฟฟ้า พร้อมดึงเต้าเสียบอุปกรณ์ไฟฟ้าออกให้หมด
ทั้งบ้าน โดยไม่ต้องปิดเมนสวิตช์ แล้วสังเกตมิเตอร์ไฟฟ้าหน้าบ้าน
จดเลขมิเตอร์ไว้ ทิ้งไว้ประมาณ 10 นาทีและกลับไปตรวจสอบอีกครั้ง
หากต�ำแหน่งจานหมุนและตัวเลขในมิเตอร์ไม่เปลีย่ นแปลง นัน่ แสดงว่า
ระบบไฟฟ้าภายในบ้านปกติดี แต่หากสังเกตว่าแผ่นจานมิเตอร์หมุน
ทั้ ง ๆ ที่ เ ราปิ ด อุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ า ทั้ ง บ้ า นแล้ ว นั่ น แปลว่ า ระบบไฟฟ้ า
ภายในบ้านมีไฟรั่ว ซึ่งในกรณีนี้ต้องให้ช่างไฟฟ้ามาตรวจระบบไฟฟ้า
ภายในบ้านด่วน

2. หมั่นตรวจสอบสายไฟฟ้า
โดยปกติไม่ได้มกี ารก�ำหนดอายุการใช้งานของสายไฟฟ้าว่าใช้งานได้กปี่ ี
แล้วจึงต้องเปลีย่ น แต่ขนึ้ อยูก่ บั ปัจจัยหลายอย่าง เช่น สภาพการใช้งาน
สภาพการเดินสายไฟฟ้า ดังนั้น จึงควรหมั่นตรวจสอบสภาพฉนวนของ
สายไฟฟ้าเป็นประจ�ำ ตัวอย่างการสังเกต เช่น สีของสายไฟเปลีย่ น มีรอย
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4. ติดตั้งระบบสายดิน และเครื่องตัดไฟรั่ว เพื่อป้องกันอันตรายจากไฟดูด
ตรวจสอบระบบไฟฟ้ า ในบ้ า นว่ า มี ส ายดิ น
หรือไม่ หากไม่มีแนะน�ำให้เรียกช่างไฟฟ้า
มาท� ำ การเดิ น สายดิ น เพิ่ ม พร้ อ มให้ ติ ด ตั้ ง
เครื่ อ งตั ด ไฟรั่ ว ด้ ว ย เพราะจะช่ ว ยป้ อ งกั น
อันตรายจากไฟฟ้ารั่วได้เป็นอย่างดี ส�ำหรับ
คุณพ่อบ้านแม่บ้าน ควรมีไขควงวัดไฟเป็น
อุปกรณ์คู่ใจ ส�ำหรับใช้ตรวจสอบวัตถุว่ามี

ไฟฟ้ า หรื อ มี แ รงดั น ไฟฟ้ า อยู ่ ห รื อ ไม่ ระวั ง
อย่ า ให้ นิ้ ว แตะสั ม ผั ส ไขควงส่ ว นที่ เ ปลื อ ย
ควรเลื อ กใช้ ไ ขควงที่ หุ ้ ม ฉนวนส่ ว นปลาย
ตรงด้ามจับและควรใช้อย่างระมัดระวัง การใช้
ไขควงวัดไฟที่ถูกวิธีนั้นให้เอาปลายแตะวัตถุ
ทีจ่ ะทดสอบก่อน แล้วจึงใช้นวิ้ แตะปุม่ ด้านบน
หรือตรงคลิปหนีบให้ครบวงจร

Electricity leakage check is necessary. Negligence means higher
electricity bill and danger. Leakage can cause electric shock or even
electrocution. No, you don’t need to be too frightened. You can check
it by yourself. It’s simple.

เขม่า หรือมีรอยไหม้ กรอบ แตก ฉีกขาด หรือ
มีรอยหนูแทะ นั่นแปลว่าสายไฟฟ้าช�ำรุดและ
ควรเปลี่ยนให้เร็วที่สุด ไม่ควรน�ำเฟอร์นิเจอร์
เช่น ตู้ โซฟา ไปปิดทับสายไฟฟ้าหรือเต้ารับ
เพราะอาจท�ำให้คุณไม่ได้สังเกตและละเลย
การตรวจสายไฟฟ้าไป และหากสายไฟฟ้ามี
อุณหภูมสิ งู เมือ่ สัมผัส นัน่ แปลว่า มีสงิ่ ผิดปกติ
เนื่องจากมีการใช้ไฟเกินขนาด

3. ตรวจสอบเต้ารับ เต้าเสียบ
เต้าเสียบ-เต้ารับทีด่ ี เมือ่ เสียบแล้วจะต้องแน่น
พอควรและไม่หลวมง่าย เพราะอาจท�ำให้เกิด
ความร้อนและลุกไหม้ติดไฟได้ วิธีทดสอบ
อย่างง่ายๆ คือทดสอบในขณะไม่มไี ฟ เช่น ปิด
เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือใช้เต้าเสียบที่มีสายไฟฟ้า
เปล่าๆ ทดลองเสียบเข้ากับเต้ารับ เข้า-ออก
ประมาณ 5-10 ครัง้ แล้วสังเกตว่า ถ้ายังคงฝืด
และแน่นแสดงว่าไม่หลวม ใช้งานได้ดี

1. Switch off everything

3. Check for the plug and socket

Switch off and unplug all electrical
appliances in your house but leave the
main switch on. Then go to the electricity
meter, note down the number. Leave it for
10 minutes and check the meter again.
If the number remains unchanged, then
you are safe. If the meter scale moves,
there is a leakage for sure. If that’s the
case, you are recommended to urgently
call an electrician to check the entire
system.

A good plug should be tight and firm
otherwise it can cause heat and fire. A
simple way to check is to turn off the switch
and plug and unplug it for 5-10 times. If
it remains firm and tight, then it is safe.

2. Regular check on wires
Although wires do not have specific life
cycle, its life span depends on many
factors, such as how they are used and
how they were lined. Therefore, you should
regularly check for the insulation. You may
check if the colour changes, whether there
is burn, black soot, break or mouse teeth
mark. More importantly, if the wires are
hot, then, there is something wrong, such
as electricity overload.

4. Install ground connection and
ELCB
Check if you have ground connection. If
not, have some. And, don’t forget to have
the earth leakage circuit breakers (ELCB)
installed because they can effectively
protect you from electricity leakage. You
should find yourself a test light which looks
like a screw that is used for electricity
leakage check. Don’t touch the metal part
of the screw. You should choose the screw
driver that has insulation at the handle.
You should use it carefully. To check for
electricity, touch the screw or test light on
the objects you want to check first then
touch your finger on the upper bottom or
at the clip to complete the circuit.
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G E T HEALTHY

เมื่อชีวิตแต่ละวันต้องเจอสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงมากมาย คงมีบ้างบางวันที่อะไรๆ
ก็ดูจะไม่เป็นใจเอาเสียเลย จนอาจท�ำให้คุณรู้สึกเศร้า หงุดหงิด ไร้อารมณ์ขัน จิตใจ
ไม่เบิกบาน หรือแม้แต่อารมณ์เสีย วิธีง่ายๆ ที่สามารถปรับอารมณ์ให้ดีได้ ก็แค่เลือก
รับประทานอาหารเหล่านี้ที่ช่วยให้คุณอารมณ์ดีขึ้น และยิ้มออกได้จนหมดวัน
Life is full of changes and hectic situations. On some bad days, you may
feel down, frustrated, annoyed, sad and cranky. Well, an easy way to
bring back your good mood is to eat some food that makes you feel
good and happy. We have listed some of such food for good mood for
you here.

อาหารปรับอารมณ์

เรื่อง : Ratirat

FOOD FOR GOOD MOOD
กล้วย

เชอร์รี่

อะโวคาโด

ในกล้วยอุดมไปด้วยทริปโทเฟน ซึ่งร่างกาย
ไม่ ส ามารถสร้ า งขึ้ น เองได้ ทริ ป โทเฟนนี้
จะกระตุ้นการสร้างสารเซโรโทนินในสมอง
ลองสังเกตดูวา่ ภายใน 30 นาทีหลังรับประทาน
กล้วย จะรู้สึกผ่อนคลาย ลดอารมณ์ซึมเศร้า
และสงบได้นานหลายชั่วโมง แถมยังท�ำให้
หลับสบายและหลับสนิทอีกด้วย

ศาสตร์การแพทย์ตะวันตกเรียกผลไม้ชนิดนีว้ า่
"แอสไพริ น ธรรมชาติ " เนื่ อ งจากมี ส าร
แอนโทไซยานิน ซึง่ มีสรรพคุณส�ำคัญ คือ ท�ำให้
คนกินมีความสุข ยืนยันจากผลงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยมิชิแกน สหรัฐอเมริกา ที่ระบุว่า
การกินเชอร์รี่ 20 ผล ช่วยลดอาการซึมเศร้า
ได้ดีกว่าการกินยาเสียอีก

นั ก วิ ท ยาศาสตร์ ค ้ น พบว่ า ในอะโวคาโด
อุดมไปด้วยกรดโฟลิก ซึง่ เป็นสารเคมีธรรมชาติ
ทีช่ ว่ ยเผาผลาญโปรตีนและเพิม่ พลังงานให้กบั
ร่ า งกาย หากวั น ไหนคุ ณ ต้ อ งท� ำ งานหนั ก
หรืออยากมีพลังในการท�ำงาน ลองรับประทาน
อะโวคาโดดู จะท�ำให้มีพลังเหลือเฟือ และ
ยิ้มออกได้ทั้งวันทีเดียว

Banana

Cherry

Avocado

Tryptophan, which is rich in banana, is an
amino acid that our body cannot create
itself. Tryptophan, however, stimulate the
production of serotonin in our brain. Try a
banana and see. Around 30 minute after
having a banana, you will feel relaxed
because tryptophan starts to work and
reduce depression and make you calm
for hours. It also makes you sleep well.
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Known as “natural aspirin” by the western
medicine circle, cherry has high levels of
anthocyanin that makes people happy.
Researches by Michigan State University
also showed that eating 20 cherries
can cure depression better than taking
medicine.

Scientists found that avocado is rich of
folic acid, a natural substance that
promotes protein synthesis and release
energy. On a hard day that you need more
energy, try an avocado and you will feel
energized.

โกจิเบอร์รี่

อัลมอนด์

ช็อกโกแลต

หลายคนอาจรู ้ จั ก ในนามของ เก๋ า กี้ นี่ คื อ
สุดยอดผลไม้ที่ช่วยให้คุณมีอารมณ์ดีขึ้นได้
เพราะเต็มไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ และ
ยังผ่านการพิสจู น์มาแล้วว่า สามารถเพิม่ ระดับ
ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนในเพศชายอีกด้วย

เต็ ม ไปด้ ว ยกรดอะมิ โ นที่ จ ะช่ ว ยท� ำ ให้ ก าร
ไหลเวียนของเลือดดีขนึ้ จึงท�ำให้คณ
ุ มีพลังงาน
เหลือเฟือในแต่ละวัน ส่งผลให้อารมณ์ไม่เสีย
ได้ง่ายๆ

นี่คือขนมหวานที่ใครๆ ต่างรู้ดีว่า ช่วยในการ
ปรับอารมณ์ให้ดขี นึ้ ได้ นัน่ เพราะช็อกโกแลต
ช่ ว ยให้ ร ่ า งกายหลั่ ง สารเอ็ น โดรฟิ น แต่
ก่อนจะหยิบเข้าปาก พึงระวังไว้ว่าการกิน
ช็ อ กโกแลตมากไปอาจท� ำ ให้ น�้ ำ หนั ก ขึ้ น
พรวดพราดได้เช่นกัน

Goji berry

Almond

Chocolate

These little red berries, known as kao ki
in Thai, are fantastic. Being rich of
anti-oxidants, they can make you feel
happy. Researches also show that they
can increase testosterone hormone in
men.

Almond is rich of amino acid that promotes
blood circulation, which keeps you
energized and feel fresh all day.

ถั่วเหลือง

น�้ำผึ้ง

ในถั่วเหลืองอุดมด้วยสารเซโรโทนิน ช่วยเพิ่ม
ความตื่นตัว กระฉับกระเฉง เปี่ยมด้วยพลัง
และสารไทโรซิ น ที่ ช ่ ว ยเพิ่ ม สมาธิ ใ นการ
ท�ำกิจกรรมต่างๆ

น�้ ำ ตาลฟรุ ก โตสในน�้ ำ ผึ้ ง ช่ ว ยเสริ ม สร้ า ง
พลั ง งานและท� ำ ให้ อ ารมณ์ คุ ณ ดี ขึ้ น ได้
เนื่องจากน�้ำตาลฟรุกโตสเป็นน�้ำตาลโมเลกุล
เดี่ยว ร่างกายน�ำไปใช้เลี้ยงสมองได้อย่าง
รวดเร็ ว จึ ง รู ้ สึ ก ร่ า เริ ง ได้ ภ ายในเวลาเพี ย ง
15 นาที

Soybeans

Honey

Also rich in serotonin, soybeans work well
in making you feel energetic and enable
you to concentrate more on whatever
you do.

Fructose in honey gives you energy and
makes you feel happy. Being a monosaccharide, fructose can be absorbed and
quickly release energy to our brain.
In 15 minutes, we can feel much better,
happier and fresher.

Only thinking of chocolate already makes
one feel happy. Chocolate promotes
endrophine release, that’s the reason why.
But, before you eat it, be aware that too
much chocolate can add more kilos to
your body very quickly.

เห็ น หรื อ ยั ง ว่ า เพี ย งปรั บ เปลี่ ย น
ประเภทของอาหารเพียงเล็กน้อย
ก็สามารถส่งผลให้อารมณ์ดีขึ้นได้
อย่างไม่น่าเชื่อ ครั้งหน้าถ้ารู้ตัวว่า
อารมณ์เริ่มไม่คงที่ ลองหาอาหาร
เหล่ า นี้ ไ ว้ ใ กล้ ตั ว หรื อ ทานเป็ น
มื้อถัดไป แค่นี้สุขภาพดี อารมณ์
แจ่มใสก็จะอยูก่ บั คุณได้ตลอดเวลา

Only a small change in your
diet can have significant impact
on your mood. Whenever you
feel mood swing, try one of
these food and see how they
help.
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E N T E R TAIN M ENT
& BOOK CLUB

AN UNFORGETTABLE

SEASON CHANGE
การเปลี่ยนแปลงของฤดูที่ลืมไม่ลง
เรื่อง : DAFT PINK

The Kings of Summer
เชื่อว่าหนึ่งในความฝันของเด็กผู้ชายวัยรุ่น
หลายๆ คน คื อ การ ‘หนี ’ ออกจากกรอบ
กฎเกณฑ์เดิมๆ เพือ่ สร้างอาณาจักรของตัวเอง
ขึน้ เสียใหม่ เช่นเดียวกับ 3 เพือ่ นซีใ้ น The Kings
of Summer หนังทีไ่ ด้รบั เลือกฉายเปิดเทศกาล
ซันแดนซ์ ปี 2013 และได้รับการกล่าวขานว่า
นี่ล่ะคือ Stand by Me แห่งทศวรรษ หนัง
เล่าเรือ่ งของ 3 สหาย โจ (นิค โรบินสัน) หนุม่ น้อย
ขีแ้ พ้ประจ�ำโรงเรียน แพทริค (เกเบรียล บาสโซ่)
นักกีฬาทีเ่ บือ่ หน่ายกับการโดนจูจ้ ข้ี องพ่อและ
แม่ และตัวเพีย้ นประจ�ำกลุม่ ทีย่ งั ระบุเพศตัวเอง
ไม่ได้ บีอาจิโอ้ (มอยเลส เอเลียส) พวกเขา
ตัดสินใจว่าจะหนีออกจากบ้าน เพื่อใช้ชีวิต
ช่วงปิดเทอมในป่า สร้างกระท่อมไม้ และหลง
คิดไปเองว่า การกระท�ำเหล่านี้ แปลว่า พวกเรา
กลายเป็นผู้ใหญ่นะเนี่ย! และท�ำให้เขาเชื่อว่า
พวกเขานีล่ ะ่ คือราชาในป่าใหญ่ อิสระอยูต่ รงนี้
และไม่มีอะไรท�ำลายความสุขตรงหน้า
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ท่ามกลาง 4 สัปดาห์ที่เด็กหนุ่มหายตัวไป
ครอบครั ว ของพวกเขาเริ่ ม ออกตามหา
จ้ า ละหวั่ น อิ ส ระที่ เ คยหอมหวานก็ เ ริ่ ม จะ
เปลีย่ นรสชาติ เมือ่ โจ พาเคลลี่ สาวทีแ่ อบชอบ
มาทีบ่ า้ นกลางป่า แต่เธอกลับปันใจให้แพทริค
และท�ำให้เพื่อนรักทั้งสองเริ่มมีปากเสียงกัน
โจเริม่ ใช้กฎเหล็ก เขาวางอ�ำนาจ และเผด็จการ
ไล่สมาชิกทุกคนออกไป สุดท้ายราชาในป่า
ก็มีเพียงความโดดเดี่ยวเป็นเพื่อนมาแทนที่
แม้ว่าบทสรุปของหนังอาจท�ำให้เราคาดเดา
ได้ไม่ยาก กรอบที่เราคิดจะหนีจาก ก็จะพาไป
เผชิญกับกรอบใหม่ และเรือ่ งบางเรือ่ ง ถ้าไม่ได้
ลงทุนเก็บผ้าหอบผ่อนหนีออกจากบ้าน เราคง
ไม่มวี นั ได้ลมิ้ ลองรสชาติการเปลีย่ นแปลงของ
ฤดูกาลที่ลืมไม่ลงนั้นหรอก

The Kings of Summer

For teenage boys, one of their ultimate
dreams is to build their own empire and
escape from all the rules for a while. This
movie “The Kings of Summer” is a reflection of this dream. It was selected as the
opening movie at the Sun Dance Festival
2013 and was praised as the “Stand by
Me” of the decade. The story tells a story
of the three young friends - Joe (Nick
Robinson) the looser, Patrick (Gabriel
Basso) the sportsman who was fed up
with his parents’ strict control and Biaggio
(Moises Arias), the freak boy who was
confused with his gender. The three boys
decided to run away from home to spend
the school break in the forest, building their
own wooden hut. They thought that such
activities would make them real grown-up
men. They believed they were the kings of
the forest and freedom was in their hands.
Nothing could take away the joy.
During the four weeks of the boys’ absence,
their families ran around madly to search
for them. Freedom turned sour when
Joe took a girl he admired, Kelly, to the
hut in the woods. Kelly, however, found
Patrick more attractive. Shortly after her
arrival, Joe and Patrick had a quarrel.
Joe changed. He exercised his power,
set up rules and finally kicked his friends
out of the hut. In the end, he lived there
alone with loneliness as his friend.
The movie plot is nothing unexpected.
Whenever we run away from one rule, we
find another rule. Well, if the boys hadn’t
run away from home, they would not have
had experienced such an unforgettable
season change.

เปิดเล่มอ่าน... เปิดโลกกว้าง

OPEN BOOKS FOR
AN OPEN WORLD
เรื่อง : ศศิธร / Sasitorn

ช่วงนี้อากาศก�ำลังดี ฝนเริ่มซา สัญญาณลมหนาวเริ่มส่งมา
ให้ ชุ ่ ม ชื่ น หั ว ใจ ถ้ า ใครวางแผนจะออกเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย ว
รวมถึงท่องโลกกว้างเติมแรงบันดาลใจใหม่ๆ ให้ชวี ติ ก็ตอ้ งใช้
จังหวะนี้รีบจัดไป ว่าแล้วก็ขอแนะน�ำให้เริ่มต้นด้วยการหา
หนังสือดีๆ มาเป็นตัวช่วยในการเปิดหูเปิดตากันก่อนเลย
The weather is just perfect these days. It rains
less and the first winter breeze has arrived. It is
quite a good time to plan for your next trip and
reenergize yourself. It gives yourself more inspiration, we have some books that will definitely
open up your world and new ways of looking at
things around you.

ชีวิตคือการเดินทาง

Life is a Journey

เขียน : รวม 9 นักเขียน
ส�ำนักพิมพ์ : OOM ราคา 255 บาท

Author: 9 writers
Publisher: OOM
Price: 255 Baht

รวมเรื่ อ งราวประทั บ ใจจากการเดิ น ทาง
หลากหลายมุมโลก 9 สถานที่ โดย 9 คนเขียน
จากหลากหลายวงการ ไม่วา่ จะเป็น ลาดัก โดย
โปรดิวเซอร์โฆษณา ฮิโรชิมา โดย ดร. อชิรวุธ
สุพรรณเภสัช ภูฏาน โดย วราพรรณ หงุย่ ตระกูล
สังขละบุรี โดยบาริสต้าและเจ้าของ Graph
Café เมืองน่ารักเรียบง่ายในญีป่ นุ่ อย่าง โอมาจิ
โดย พวงมณี บุญเลีย้ ง นิวยอร์กของคนรักกาแฟ
โดยเชฟไทย ยุโรปที่ถ่ายทอดภาพสวยๆ โดย
ดีไซเนอร์และเจ้าของร้านไล-บรา-รี่ 5 สตูดิโอ
โปรดในเบอร์ลินโดยดีไซเนอร์และเจ้าของ
สตูดิโอ Hum with Me และอียิปต์ โดย วีรณา
อดี ต ครี เ อที ฟ ไดเร็ ก เตอร์ ร ายการ เจาะใจ
ด้วยแบ็คกราวนด์ของคนเขียนซึ่งชอบเที่ยว
เป็ น ทุ น เดิ ม ผนวกกั บ ประสบการณ์ ที่ มี
ต่อสถานทีแ่ ต่ละแห่งแบบลงลึก ท�ำให้เรือ่ งราว
ทั้งหมดที่ถ่ายทอดเอาไว้ในหนังสือเดินทาง
เล่มนี้ สามารถพูดได้เลยว่า “ไม่ธรรมดา”

This book is an inspiring collection of travel
experience of nine writers in nine interesting
places. A travel experience in Ladak is
written by an advertising producer;
Hiroshima by Dr. Achiravut Suppanpesaj;
Bhutan by Warapan Nguitrakul; Sangkhlaburi by the owner and barrista at Graph
Café; Omachi, a small lovely town in Japan
by Puangmanee Boonliang; New York, the
place for coffee lover, by Thai chef; Europe
in fantastic pictures by Li-bra-ry designer
and owner; 5 favourite studios in Berlin
by the designer and owner of Hum with
Me; and Egypt by Veerana, the former
creative director of the popular talk show
TV program “Joh Jai”. With unique
background of each of the author, love for
travel and impressive experience with
different places, all the stories are so
colourful and fantastic. This book, in short,
is nothing less than extraordinary.

ในโลกที่ไม่ได้เป็นของเรา
เขียน : โตมร ศุขปรีชา
ส�ำนักพิมพ์ : แซลมอน ราคา 180 บาท

เป็นทัง้ นักคิด นักเขียน บรรณาธิการ และ
นักเดินทาง ซึ่งด้วยอาชีพการงานผนวก
กับความชอบส่วนตัว ก็ทำ� ให้ประสบการณ์
เดินทางของเขาคนนี้ไม่เคยธรรมดาและ
มีแง่มมุ น่าสนใจเสมอมา ดังทีใ่ นเล่มนีไ้ ด้
รวบรวม 13 ความเรียงบันทึกอารมณ์
เดียวดายในนานาประเทศ หลากหลาย
เมือง อาทิ ซานโตรินี เบอร์ลิน ปราก
อียิปต์ ไอร์แลนด์ ชิระคะวะโกะ เซี่ยงไฮ้
สวิ ต เซอร์ แ ลนด์ เบิ ร ์ ก ลี ย ์ เชี ย งใหม่
เป็นต้น ซึ่งล้วนแล้วแต่ท�ำให้เราได้เห็น
บางแง่มุมจากการเดินทางที่ลุ่มลึก เปิด
ให้เห็นอีกมุมมองของบางสถานที่ที่เรา
อาจเคยไปแต่ไม่เคยมองเห็นมาก่อน ที่
ส�ำคัญยังได้อารมณ์โรแมนติก ละเมียด
ละไม ราวกับก�ำลังเสพงานศิลป์ผ่านทาง
ตัวหนังสือก็ไม่ปาน

In the world
that is not ours
Author: Tomorn Sukpreecha
Publisher: Salmon
Price: 180 Baht

Tomorn Sukpreecha is a well-known thinker,
writer, editor and a traveler. He travels a
lot, both for work and personal trips. As
he travels, he looks at the world with a
different eye. In this book, 13 articles about
his remarkable observation of the world
as he travelled to many cities around the
world, from Santorini, Berlin, Prague,
Egypt, Ireland, Shirakawa-go, Shanghai,
Switzerland, Berkley, and Chiang Mai and
more. His reflection presents us with a new
way to look at the world and places that
we may have been to but have never seen
them this way. His writing is also romantic,
delicate and refined. Reading his articles
can make you feel like indulging yourself
in art masterpieces.
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GOURMET’S DELIGHT

MEXICAN

IN THE RAIN

เม็กซิกันสไตล์ ในสายฝน
เรื่อง : ฬียากร / Leeyakorn

ในเมื่อฝนตกกับรถติดเป็นของคู่กัน ดังนั้นมื้อกลางวันแบบชิลๆ
หรือหลังเลิกงานแล้วไม่อยากติดอยู่บนท้องถนน ลองแวะมาหา
ทีห่ ลบฝน หาอาหารอร่อยๆ ทีร่ สชาติรอ้ นแรงนิดๆ เพือ่ ช่วยสร้าง
ความอบอุ่นให้ร่างกายด้วยอาหารเม็กซิกัน 2 ร้านนี้กันดีกว่า
The rain and heavy traffic cannot be separated. Why wasting
your time in the traffic after work on a rainy day? Let’s find a good
restaurant to kill time as you wait for the traffic to ease up. Nice
hot and spicy Mexican food would be a perfect choice for a rainy
day.

เม็กซิกันเก๋ๆ ที่ Mejico
ในบรรยากาศเย็ น ๆ ชุ ่ ม ฉ�่ ำ ของสายฝนนี้
อยากให้ ม าลองเครื่ อ งดื่ ม สไตล์ เ ม็ ก ซิ กั น
ที่แม้จะฟังดูร้อนแรง แต่ก็ซ่อนรสชาติสดชื่น
ที่ใครได้ชิมก็น่าจะชอบได้ไม่ยากเอาไว้ด้วย
ลองค็ อ กเทล Feeling Groovy หอมกลิ่ น
วานิลลา ซินนามอนผสมในเครื่องดื่มอย่างมี
รสนิ ย ม หรื อ ม็ อ กเทลที่ ดู เ ฮลตี้ Grapple
มี ส ่ ว นผสมของมั ท ฉะกรี น ที น�้ ำ แอปเปิ ้ ล
มะนาว โรยด้ ว ยเมล็ ด ซี ด ที่ แ สนสดชื่ น
ส่วนอาหาร ลอง Guacamole ที่เสิร์ฟวัตถุดิบ
มีอะโวคาโด หอมซอย พริกขีห้ นู มะเขือเทศ และ
มะนาว มาพร้อมให้คุณคลุกเคล้าเข้าด้วยกัน
สดๆ ยังมีเมนูอื่นๆ ในสไตล์เม็กซิกันที่น่าลอง
62

อีกมาก รวมทั้งบาร์เครื่องดื่มที่ต้องบอกว่าที่นี่
เป็นเตกีลาบาร์ที่ใหญ่ที่สุดของเมืองไทย มี
เตกีลามากกว่า 170 ชนิด เรียงรายอวดโฉม
บนเคาน์เตอร์บาร์ อาหารอร่อย เครื่องดื่มดี
ดนตรีเพราะ และบรรยากาศสวยเก๋ แบบนี้
อยากให้มาลองจัง...

Mejigo ชั้น 2 GROOVE@CENTRALWORLD
เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่ 11.00 - 24.00 น.
สอบถามและส�ำรองที่นั่งได้ที่ โทร. 0 2252 6660
หรือ www.MEJICO.ASIA

Mejico,
chilling out at Groove

Mejico is a modern and chic Mexican
restaurant located in Groove, 2nd Floor,
CentralWorld. To warm you up on a
cold rainy day, it’s nice to start with
Mexican-style drink. “Feeling Groovy”
can freshen you up with sweet smell of
vanilla and cinnamon. You may want to try
Grapple, a healthy mocktail that combines
Matcha green tea and apple juice and
lime juice topped with Chia seeds that is
also refreshing.
Then, for your good, Guacamole is a good
choice. Avocado, chopped onion, chili
and tomato, flavoured by lime juice are

laid out for you to mix freshly at your desk.
A mortar is provided for this dish and,
you may notice a mortar on every table.
Next, Chicken and Chorizo Taco is a not
to be missed. Grilled tender chicken
served on taco gives a very good smell
and nice texture. For main course, we
recommend Mustard Seed Crusted
Salmon. Perfectly grilled salmon is
served with a pumpkin, corn and tomato
salsa, making it a unique dish that really
represents Mexican style. To wrap up your
meal, Churros Fondue that is crispy on the
outside and soft inside served with
chocolate fondue is simply a perfect finish.
There are other Mexican style dishes on
the menu. For drinks, you will be surprised
to know that this restaurant offers the
largest tequila bar in Thailand, offer more
than 170 types of tequila. All of them are
made from 100% agave and therefore
allow customers to enjoy the drink without
hangover on the next day. All other drinks
are also tequila-based.
Special for this period, the restaurant
offers happy hour from 17.00 hrs. when
customers will be treated with one free
drink for every drink they order.
Nice food, good drink, great music and
chic decoration, don’t miss it.
Mejico: 2nd Floor,
GROOVE@CENTRALWORLD
opens everyday from 11.00 - 24.00 hrs.
Reserve your table at 0 2252 6660
or www.MEJICO.ASIA.

Mexican fast food
at Zambrero

ส� ำ หรั บ วั น ที่ เ ร่ ง รี บ แต่ ก็ อ ยากหาอาหารที่
ทั้ ง อร่ อ ย มี ส ไตล์ และดี ต ่ อ สุ ข ภาพด้ ว ย
อยากให้ ม าลองชิ ม อาหารเม็ ก ซิ กั น แบบ
จานด่ ว น ที่ มี ก ารผสมผสานอย่ า งลงตั ว
ของรสชาติ แ บบเม็ ก ซิ กั น สไตล์ โ มเดิ ร ์ น ที่
ความอร่อยนั้นประกอบด้วยซอสสูตรพิเศษ
เครื่องเทศ และเนื้อหมักซอส ที่มีให้เลือกทั้ง
เนื้อ ไก่ และหมู มีทั้งหมด 9 เมนู และท�ำแบบ
Made to Order ทุกเมนูสามารถเลือกวัตถุดิบ
ส่วนผสม เครื่องปรุง เองได้ เช่น เบอร์ริโต้
(Burrito) คือเมนูซกิ เนอเจอร์ของร้าน มีรสชาติ
ชุ่มฉ�่ำของมะเขือเทศสด ผักกาดหอมกรอบๆ
ราดด้วยซาวครีม และกัวคาโมเล่แบบโฮมเมด
สู ต รพิ เ ศษของร้ า น อิ่ ม ของคาวแล้ ว ยั ง มี
ของหวานสไตล์เม็กซิกัน Sweet Quesadillas
แป้งกรอบบางมีไส้กล้วยหอมและช็อกโกแลต
พร้ อ มซอสช็ อ กโกแลตใส่ พ ริ ก ป่ น รสชาติ
อร่อยเข้มข้น ที่ร้อนแรงได้ใจ สมกับเป็นสไตล์
เม็กซิกัน

You are busy but still want to have nice
food that is good for health, try Zambrero.
The restaurant offers Mexican fast food
that combines the original and modern
Mexican style food together. It offers
special sauces, spices and marinated
chicken, beef and pork. The all of the
nine-menu is made to order where
customers can choose ingredients they
want. Burrito, the restaurant’s signature
dish, offers fresh flavor of juicy fresh
tomatoes and crispy lettuce served with
sour cream and special homemade
guacamole.
Chicken and pork is cooked by Sous-Vide
method that maintain the freshness of the
succulent meat. Chikito is a mini Burrito
that is good for Thais who start to eat
Mexican food. Taco comes in a choice of
original crispy dough made from corn and
soft tortilla. Nacho comes in small bites
topped with meat of choice, Guacamole,
sour cream and salsa.
For dessert, Sweet Quesadillas, thin crisps
stuffed with banana and chocolate with
chocolate sauce and ground pepper,
completes your meal with a nice taste with
strong Mexican touch.

Zambrero
อยู่บน ชั้น 6 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

Zambrero is located on the 6th floor,
CentralWorld.

เม็กซิกัน จานด่วน
อร่อย สด ใหม่ ที่ Zambrero
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T R AV EL THAILA ND

ฝนโปรยปราย
เร้นกายใน เย็นอากาศ วิลล่า

เรื่อง : ยากร / Yakorn ภาพ : YenakArt Villa
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คองานศิลปะน่าจะดีใจ ทีต่ อนนีม้ แี กลเลอรี
เก๋ ๆ เพิ่ ม ขึ้ น มาให้ เ ลื อ กเข้ า ไปเสพงาน
ศิลปะดีๆ เพิ่มขึ้นอีกแห่ง นอกจากใหม่
สวย เก๋ ที่ นี่ ยั ง ตั้ ง อยู ่ ใ นชุ ม ชนที่ ส งบ
เรียบหรู เหมาะแก่การเข้าไปเดินชมงาน
ไม่ว่าจะก่อน ระหว่าง หรือหลังฝนพร�ำ
บรรยากาศทั้งภายในและภายนอกของ
ที่นี่ก็ดูสงบเย็น สมชื่อ

A very chic new art gallery in
Bangkok is another paradise for art
lovers to stop by and indulge in
exotic art pieces. The modernist
gallery is nestled in a tranquil area
in Bangkok, waiting to welcome
visitors to explore the cool atmosphere inside.
YenakArt Villa, the latest gallery in Bangkok,
is located in Yen Akart area. Founded by
French art lovers Frederic Meyer and
Jeremy Opritesco, the gallery was built in
modern style inspired by the avant-garde
architecture in the 1930s when leading
artists like Le Corbusier and Mies van der

เย็นอากาศ วิลล่า เป็นแกลเลอรีแห่งใหม่ของ
กรุงเทพฯ แถวบริเวณที่เรียกว่า เย็นอากาศ
ก่อตั้งโดยชาวฝรั่งเศส Frederic Meyer และ
Jeremy Opritesco โดยได้รับแรงบันดาลใจ
มาจากกลิน่ อายสถาปัตยกรรมแนวอาว็อง-การ์ด
ในยุค 1930 ของยุโรปที่มีศิลปินชื่อดังอย่าง
Le Corbusier และ Mies van der Rohe
เป็นต้น ความโดดเด่นของอาคารเย็นอากาศ
วิลล่าหลังนี้ อยู่ที่ห้องโถงส�ำหรับจัดแสดงงาน
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ศิลปะทีก่ ว้างกว่า 160 ตารางเมตร และเพดาน
สูงจากพื้นกว่า 5 เมตร ที่ด้านหน้าของตึก
ตกแต่งด้วยกระจกหันหน้าเข้าสู่ความร่มรื่น
ของสวนขนาด 600 ตารางเมตร และบริเวณ
ด้านหลังของอาคารมีหอ้ งทรงลอฟต์ซงึ่ ส�ำรอง
ไว้เป็นที่พักของศิลปินรับเชิญ
ในหลายปีที่ผ่านมา กรุงเทพมหานครได้มีการ
ขยายความนิยมของแกลเลอรีศิลปะ รวมถึง
การจัดแสดงกิจกรรมพิเศษในเชิงศิลปะอย่าง
มากมาย นั บ เป็ น อี ก บทพิ สู จ น์ ใ นเรื่ อ งของ
ศักยภาพในการพัฒนาศิลปะร่วมสมัยของ
ชาวกรุงเทพฯ อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ขาดหายไป
คือ สถานที่ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้คน รวมไปถึง
ศิ ล ปิ น ได้ ร ่ ว มสั ง สรรค์ เ พื่ อ สร้ า งความ
เพลิดเพลินจากผลงานทางศิลปะ สถานที่ซึ่ง
ศิ ล ปะถู ก ให้ คุ ณ ค่ า ในฐานะองค์ ป ระกอบ
ส� ำ คั ญ ของวิ ถี ชี วิ ต ที่ มี เ สน่ ห ์ แ ละน่ า ตื่ น เต้ น
สถานทีซ่ งึ่ ศิลปะสามารถจับคูเ่ ข้ากับอาหารค�ำ่
ที่ปรุงอย่างประณีต มีการจิบไวน์ คลอเสียง
ดนตรี ในสถานที่บรรยากาศสบายๆ ซึ่งท�ำให้
ผู้มาชมงานได้แสดงออกและพบปะสังสรรค์
ท่ามกลางบรรดาเพือ่ นทัง้ เก่าและใหม่ทมี่ ใี จรัก
ในงานศิลปะเช่นเดียวกัน
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ความโดดเด่นของ เย็นอากาศ วิลล่า คือ จะมี
การจัดงานสุดพิเศษเดือนละ 2 ครั้ง ส�ำหรับ
ผูช้ นื่ ชอบรับประทานอาหารทีป่ ระณีตปรุงแต่ง
โดยเชฟเซเลบบริตี้ผู้มีชื่อเสียง เคล้าคลอด้วย
เสีย งดนตรีจากดีเ จ.มืออาชีพที่มาคัดเลือก
เพลงให้สอดคล้องกับงานศิลปะที่จัดแสดง
โดยมี ศิ ล ปิ น เจ้ า ของผลงานร่ ว มพู ด คุ ย
แลกเปลี่ยนทัศนะ
โดยทุ ก เดื อ นจะมี ก ารจั ด แสดงนิ ท รรศการ
ใหม่ๆ ของศิลปินทั้งไทยและชาวต่างประเทศ
ที่ มี ค วามหลากหลายจากทั้ ง ศิ ล ปิ น ดาวรุ ่ ง
หน้าใหม่ หรือ ศิล ปินชื่อดังที่เป็นที่รู้จัก ซึ่ง
มื้ อ อาหารสุ ด พิ เ ศษนี้ จ ะมี ก ารส่ ง บั ต รเชิ ญ
สู่บุค คลที่มีชื่อเสียงจากหลากหลายวงการ
เป็นจ�ำนวน 15 ท่าน ตั้งแต่นักสะสมศิลปะ
นักวิจารณ์ศิลปะ นักเขียน ผู้น�ำความคิดเห็น
นักวิชาการ ศิลปิน ไปจนถึงผู้ประกอบการ
ซึ่ง ส่ว นใหญ่เป็นคนไทย ทว่าชาวต่างชาติ
ที่อาศัยในประเทศไทยก็จะได้รับเชิญมาเป็น
แขกพิเศษด้วย ซึ่งมีทั้งนักสะสมงานศิลปะ
ชาวต่างชาติ โดยเฉพาะชาวเอเชีย เช่น สิงคโปร์
กัวลาลัมเปอร์ จาการ์ตา เซี่ยงไฮ้ ฮ่องกง และ
โตเกียว

เย็ น อากาศ วิ ล ล่ า เพิ่ ง เปิ ด ตั ว ไปเมื่ อ ราว
กลางเดื อ นมิ ถุ น ายน ที่ ผ ่ า นมาสดๆ ร้ อ นๆ
ท่ามกลางสายฝนที่พัดพาความสดชื่นมาด้วย
และในเดื อ นกั น ยายนนี้ จะมี ก ารจั ด แสดง
นิทรรศการเดี่ยวภาพวาดสีน�้ำมันของ Gary
Gagliano ศิลปินชาวอเมริกนั จ�ำนวนกว่า 20 ชิน้
ในชิ้นงานที่หลากหลายขนาด หลังจากนั้น
จะมี ก ารจั ด แสดงของกลุ ่ ม ศิ ล ปิ น ชาวไทย
ผู ้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นการวาดภาพพอร์ เ ทรต
หลากสีสันในสไตล์ Post-Pop Art ในเดือน
กั น ยายน แกลเลอรี จ ะน� ำ ศิ ล ปิ น ชาวญี่ ปุ ่ น
Soichiro Shimizu คนดังแห่งแวดวงศิลปะ
ร่วมสมัยของเมืองไทย ทีจ่ ะจัดแสดงงานศิลปะ
ชิ้นใหม่ที่รังสรรค์มาโดยเฉพาะเพื่อแสดงที่นี่
เท่านั้น
หากในหน้าฝนนี้ ใครไม่อยากเดินทางไกล
แต่ ม องหาสถานที่ ใ หม่ ๆ ที่ ส ามารถเติ ม
แรงบันดาลใจทางด้านศิลปะได้ ลองนัดหมาย
ล่วงหน้าเพือ่ เข้าชมงานศิลปะดีๆ ในบรรยากาศ
สวยสงบและงดงาม ที่นอกจากนี้ยังสามารถ
มาติดต่อใช้สถานที่จัดอีเว้นท์หรืองานปาร์ตี้
แบบส่วนตัวได้ด้วย

Rohe rose to fame. The highlight of this
building is the huge art exhibition space
in the lobby covering over 160 square
metre area and with high ceiling that is
over 5-metre tall. The glass façade of the

gallery faces the huge garden on over 600
square metre area, giving a relaxing view
of the green garden. At the back of the
building is the Loft-style room reserved for
guest artist reception.
Throughout the past few years, art galleries
in Bangkok have expanded in terms of
their scope of services to cover many
special activities. This is a way to demonstrate
Bangkok’s aspiration to bring art into life.
However, one big jigsaw is missing. Places
where people and artists can show off their
talents and creativity and to meet and
exchange views on art. Places where art
is integrated into life and make life more
exciting and charming. Places where art
can be perfectly paired with fine dining,
great wine and good music. Places where
people can relax and have a chit-chat with
friends or a gang of art lovers.
YenakArt Villa hosts two special events
twice a month, allowing visitors to enjoy
fine food prepared by famous celebrity
chefs, music selected by professional DJ,
and an impressive talk by leading artist.
New exhibition by famous and rising-star
Thai and foreign artists will be displayed
and changed every month. Then special

twice-monthly dinner will be organized
and 15 leading and reputable people from
various sectors, from collectors, critics,
writers, thought leaders, academics,
artists to foreign art collectors in Singapore,
Kuala Lumpur, Jakarta, Shanghai, Hong Kong
and Tokyo, will be invited to the special
dinners.
YenakArt Villa was opened in June, at
the beginning of the rainy season. In
September, a solo exhibition of more than
20 portrait paintings by American artist
Gary Gagliano will be featured. The oil
paintings come in different shape and
sizes. Following this exhibition are those
works by a group of Thai artists who are
specialized in colourful post-pop art
portraits. In addition, the gallery will host
an exhibition by famous contemporary
artist Soichiro Shimizu who will bring some
of his works exclusively created for this
exhibition to the eyes of Thai art lovers
If you are looking for a nice place to
relax and keep yourself energized, make
an advance appointment to visit this
gallery and indulge into art and the serene
atmosphere. You can also talk to the
gallery for arranging a private party or
event here.

เย็นอากาศ วิลล่า
ตั้งอยู่ใน 69 ซอยประสาทสุข โดยเปิดให้เข้าชม
ส�ำหรับผู้ที่นัดหมายล่วงหน้าเท่านั้น
หากสนใจเข้าชมสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
หมายเลขโทรศัพท์ +66 (0) 2235 9800 หรือ
อีเมล aie@avrilprod.com
YenakArt Villa is located at 69 Soi Prasat Suk.
Interested persons may make advanced
appointment to visit the gallery.
For more information, call +66 (0) 2235 9800
or write an email to aie@avrilprod.com.
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E XOTIC J OURNEY

SRIMONGOL TEA PLANTATION
ON ONE FINE DAY
เที่ยวไร่ชา
ในวันฝนสั่งลา

ที่สรีมอนโกล
เรื่อง/ภาพ : ฬียากร / Leeyakorn
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อากาศช่ ว งรอยต่ อ ปลายฤดู ฝ นสู ่ ต ้ น
ฤดู ห นาวนั้ น มี ทั้ ง ความชุ ่ ม ชื่ น เย็ น ฉ�่ ำ และ
สดชื่นอย่างไม่อาจหาได้จากฤดูอื่นๆ เลย
อยากชวนคุณไปหาสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆ
ที่ อ าจไม่ อ ยู ่ ใ นลิ ส ต์ เ มื อ งที่ ต ้ อ งไปมาก่ อ น
แ ต ่ ส�ำ ห รั บ ก า ร เ ดิ น ท า ง เ พื่ อ ค ้ น ห า
สิง่ แปลกใหม่ในฤดูกาลนี้ อยากให้คณ
ุ เปิดใจ
แล้ ว ท่ อ งไปในเมื อ งที่ อ ากาศสดชื่ น เย็ น ฉ�่ำ
และมี ไ ร่ ช าให้ ช มและชิ ม แบบสดๆ ใหม่ ๆ
จากไร่เลยทีเดียว

At the end of the rainy season and
beginning of winter, the weather is very
nice and fresh. There is no better way
to celebrate the very nice weather
than visiting a new place that has
never before appeared on people’s list
of place to visit. In searching for the
new place at the beginning of the new
season, you need to open up your
mind and enjoy what is present. Here
it is, a tea plantation in a cool town.

ที่บอกว่าต้องเปิดใจนั้น เพราะกว่าจะไปเมือง
สรีมอนโกล (Srimongol) ได้ต้องเดินทางไป
กรุ ง ธากา (Dhaka) กั น ก่ อ น และจากนั้ น
ขอให้ทิ้งภาพเมืองแห่งสามล้อที่ติดตาของ
‘ธากา’ เมืองหลวงแห่งสาธารณรัฐประชาชน
บังกลาเทศอันแสนมอมแมมคลุง้ ฝุน่ ไว้เบือ้ งหลัง
เพราะประเทศแถบเอเชียใต้แห่งนีย้ งั ไม่คอ่ ยมี
นักย�่ำโลกคนไหนกล้าเข้าไปทักทายนัก ทว่า
เมื่ อ เดิ น ทางไปยั ง เมื อ งตากอากาศเล็ ก ๆ
แสนงามทีม่ ชี อื่ ว่า สรีมอนโกล ทีน่ กี่ ลับเก็บกุม
สวรรค์ สี เ ขี ย วพร้ อ มโอโซนแสนบริ สุ ท ธิ์
ท่ามกลางทิวทัศน์ไร่ชาสุดปลายสายตารอให้
นักผจญภัยไปสัมผัส

สรีมอนโกล เมืองแห่งไร่ชา
และสวนผลไม้
สรีมอนโกล ตั้งอยู่ในเขตการปกครองซิลเลต
(Sylhet) ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ
บังกลาเทศ ด้วยภูมปิ ระเทศสลับกับสวนผลไม้
อย่ า งขนุ น สั บ ปะรด มะนาว และไร่ ช า
ทั้ ง ยั ง เป็ น สถานที่ ตั้ ง ของอุ ท ยานแห่ ง ชาติ
Lawachara อีกด้วย ท�ำให้เมืองเล็กๆ ที่มี
ประชากรเพียง 100,000 คนแห่งนี้ มีแต่เฉด
สี เ ขี ย วชุ ่ ม ฉ�่ ำ เย็ น ตาทอดตั ว อยู ่ ต ลอด
สองข้างทาง ความไม่แออัดของเมือง บวกกับ

Open up your mind is very important.
It needs quite a strong commitment to
travel to Srimongol. Well, you have to start
your journey in Dhaka, the capital city of
Bangladesh that is full of tricycles and
dust. Leave the busy city behind and head
to Srimongol, a small resort town in the
northeast where you will find a paradise
of green trees and fresh air in this country
which remains less explored by foreign
visitors.

Srimongol - the town of
tea plantation and fruit orchards
Srimongol is located in the Sylhet, a city
in the northeast of Bangladesh. The city
is where lots of fruit orchards, such as
jackfruits, pineapples, limes and tea
plantations and Lawachara National Park
are located. This little town with around
100,000 population is therefore lush green
everywhere. The sparse population
coupled with rich nature and rain shower
all year round give Sylhet unique charm
that easily make people fall in love with it.
The climate here is nice all year round.
It is cooler than the north of Thailand.
Even on the hottest summer day, the
temperature in Sylhet is only about 30
degree Celsius and only 22 - 23 degree
Celsius at night. No need for aircondition.
If you are looking for a nice place with
great weather, fresh air and a bit of shower,
pack up, get a train ticket to Srimongol
now. Experience it yourself and you will
surely put Sylhet in your top “not-to-bemissed place” list. This will be even more
pleasant if you bring your loved one with
you, sitting quietly together listening to the
rhythm of the shower. That can be very
romantic!
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ความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ และสายฝน
ที่โปรยปรายแทบตลอดทั้งปี คุณอาจพบว่า
ตกหลุมรักเมืองอากาศดีๆ ซึ่งร่มรื่นเย็นสบาย
กว่ า ภาคเหนื อ ตอนบนของบ้ า นเราเสี ย อี ก
แม้ ใ นช่ ว งซั ม เมอร์ ข องวั น ที่ ร ้ อ นจั ด ที่ สุ ด
ตอนกลางคื น ยั ง คงเย็ น ฉ�่ ำ ไม่ ง ้ อ เครื่ อ ง
ปรับอากาศ วัดได้เฉลีย่ ที่ 22 - 23 องศาเซลเซียส
ขณะทีก่ ลางวันช่วงแดดจ้าก็อยูท่ ปี่ ระมาณ 30
องศาเซลเซียสเท่านั้น ใครที่โหยหาอากาศดีๆ
มีฝนพร�ำๆ พอให้ฉ่�ำใจ ควรหาเวลาเดินทาง
และตีตั๋วรถไฟมาที่สรีมอนโกลด่วน ไม่แน่
เมื อ งชื่ อ แปลกแห่ ง นี้ อ าจติ ด อยู ่ ใ นลิ ส ต์
เมืองเล็กน่ารัก น่าไปพักผ่อนนอนฟังเสียง
สายฝน โดยเฉพาะถ้าใครมีคู่ไปด้วยจะแสน
โรแมนติกมาก

พักกระท่อมไม้ไผ่ สไตล์อีโค
มาเมืองแห่งธรรมชาติ แม้จะมีโรงแรมห้าดาว
ให้เลือกพัก แต่อยากบอกว่าเพื่อความดื่มด�่ำ
ธรรมชาติ ถึ ง ขี ด สุ ด อยากให้ ม าลองพั ก ที่ นี่
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กันจะดีกว่า Nishorgo Litchibari Eco Resort
โฮมสเตย์ เ ล็ ก ๆ ท่ า มกลางความเขี ย วชอุ ่ ม
ทีแ่ สนสงบเงียบ จนแทบได้ยนิ เสียงลมหายใจ
ของธรรมชาติ ทั้งนก แมลง และใบไม้ต้องลม
จะคอยขับกล่อมให้หลับฝันดี ห้องพักมีแบบ
กระท่ อ มไม้ ไ ผ่ บ้ า นดิ น และอาคารก่ อ อิ ฐ
แต่เราแนะน�ำกระท่อมไม้ไผ่ชื่อ Moyna ซึ่งอยู่
ด้านหลังสุดรั้วของโฮมสเตย์ มองวิวออกไป
เห็นต้นกล้วยและผืนป่าได้ความเป็นส่วนตัว
ที่สุด (คืนละ 2,500 ตากา พักได้ 2 - 3 คน รวม
อาหารเช้า) nishorgocottage.com หรือติดต่อ
เจ้าของคุณ Nirob โทร. +88 01716540662

มาถึงที่นี่แล้วลองสัมผัสธรรมชาติ
ให้เต็มที่ด้วยการ...

•

ปั่นจักรยานไปตามถนนเส้นหลัก พลางชม
ธรรมชาติ ใ ต้ ร ่ ม ไม้ เ ขี ย วขจี ส องข้ า งทางที่
สูงเสียดฟ้า

•

ชมไร่ชาในละแวกใกล้ๆ ไม่วา่ จะเป็น Nurjahn
Tea Estate, Finlay Tea Estate กลิ่นหอมๆ
ของผื น ดิ น ฉ�่ ำ ฝน กลิ่ น เขี ย วสะอาดสะอ้ า น
ของยอดอ่ อ นใบชาที่ เ หล่ า คนงานท้ อ งถิ่ น
ก�ำลังเด็ดสดๆ ในฤดูเก็บเกี่ยว จะช่วยดีท็อกซ์
คุณทั้งกายและใจ

•

เติ ม เต็ ม ความชิ ล ล์ ไ ปกั บ วิ ว สบายสายตา
พร้อมชมเมืองแบบ 360 องศา ณ เส้นทาง
จุดชมวิวทะเลสาบ Madabpur ทะเลสาบ
น�้ำเย็นใสแห่งนี้ครอบคลุมพื้นที่ 3 กิโลเมตร
หนึ่ ง รอบของการเทรกกิ้ ง เดิ น สบายๆ ขึ้ น สู ่
จุดสูงสุด เราจะได้เห็นพรมแดนของบังกลาเทศ

ทีต่ ดิ กับรัฐอัสสัมในประเทศอินเดีย เฝ้าส�ำรวจ
วิ ถี ชี วิ ต ของคนท้ อ งถิ่ น ที่ นิ ย มมาตั้ ง แคมป์
ตกปลา หรื อ มาเดิ น เล่ น พั ก ผ่ อ นหย่ อ นใจ
ชมความงามของกลีบบัวบานในทะเลสาบ
และขากลับยังได้แวะชิมชานมชงสดๆ อันขึน้ ชือ่

•

ส� ำ รวจเสี ย งกระซิ บ ของพงไพรในอุ ท ยาน
แห่งชาติ Lawachara สภาพภูมิประเทศที่นี่
เป็นแบบป่าฝนเขตร้อนทีร่ ม่ ครึม้ ไปด้วยไม้ยนื ต้น
ไม้ดอก และป่าไผ่ ด้วยความอุดมสมบูรณ์
จึงเป็นแหล่งชมนกพันธุ์ต่างๆ และชะนีใน
ผืนป่า

*สามารถติดต่อไกด์ทอ้ งถิน่ ให้นำ� ชมแบบ
One-day Trip เริ่ ม จากชมสวนผลไม้
ชมการเก็บเกี่ยวชาในไร่ชา เดินเทรกกิ้ง
ทะเลสาบ จิบชาร้อน ชิมผลไม้สด เดินป่า
ในอุทยานแห่งชาติ และชิมชา 7 Layered
Tea หรือชา 7 ชั้น ซึ่งเป็นเมนูห้ามพลาด
ส�ำหรับไกด์ทสี่ ภุ าพ ข้อมูลแน่นปึก้ สือ่ สาร
ภาษาอังกฤษได้ดี แนะน�ำคุณ Sekhor
โทร. +88 01739667229

Sleep in a Bamboo hut
Despite several choices of five-star hotels,
it is recommended to stay in a small
homestay resort that allows you to indulge
deeply in the nature. Nishorgo Litchibari
Eco Resort hides itself in the hug of lush
green trees. It is so quite that you can even
hear a insect breathes. Birds and leaves
moving in the cool breeze make a very
nice natural melody that keeps you relaxed.
The resort offers a wide variety of accommodation, from bamboo hut, earth and
brick house. We recommended a bamboo
hut, called Moyna, located at the back end
of the homestay resort. It gives you the
best view of banana orchard and the
fertile forest. (It costs 2,500 taka a night
for 2 - 3 persons, breakfast included.)
You can find more information at nishorgocottage.com or call the owner, Nirob at
+88 01716540662.

Stay close to the nature
Let’s try…

•Cycling on the main road, enjoying the

nature and trees with their height reaching
to the sky.

•Visiting nearby tea plantations, such as

the Nurjahn Tea Estate and Finlay Tea
Estate, breathing in the fresh earthy smell
after rain. The clean smell of fresh tea tips
picked by villagers in the harvest season
is a real detoxification of your body and
soul.

•Sight-seeing of the city. Taking a 360

degree view of the city at a lookout
of Madabpur Lake. With its 3 square
kilometer area, the lake is not too big for
you to take a trekking tour around and walk
up to the top of its peak to see the border
between Bangladesh and India’s Assam
State. You can observe local people’s life,
how they camp, fish or take a stroll around
the lake while enjoying the beautiful lotus
in the lake. On the way back, don’t forget
to taste freshly brew tea with milk, a very
famous drink in the region.

•Exploring Lawachara National Park and

its rich rain forest, wild flowers and bamboo
as well as watching birds and gibbons.
* Contact local guide and book one-day
trip starting from visiting fruit orchards,
watching tea harvesting, trekking around
the lake, tasting milk tea, trying fresh
local fruits, trekking in the national park
and trying the 7 Layered Tea which is a
not to be missed. For a polite and very
good local guide who speaks very good
English, we recommend Khun Sekhor,
Tel. +88 01739667229.
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TA K E A BREAK

แท็กซี่
TAXI

ต่างหวังดี

GOOD INTENTION
มีเด็กคนหนึ่งแม่สั่งให้ไปซื้อขนมปังตอนเช้า
ทุกวัน มีอยู่วันหนึ่งเด็กคนนั้นไปซื้อขนมปัง
เช่นทุกวัน
เด็ก
: ท�ำไมวันนี้ขนมปังเบาจังครับ
คนขาย : ลุงใส่น้อยๆ หนูจะได้ไม่หนักไง
เด็กจึงให้เงินคนขายไป 3 บาท
คนขาย : ท�ำไมหนูให้เงินลุงแค่ 3 บาทล่ะ
		 ปกติต้องให้ 5 บาทไม่ใช่เหรอ
เด็ก
: ก็ลุงจะได้นับเร็วๆ ไงครับ
A boy went to buy bread for his mother
every morning. Today he did his routine,
but …
The boy : Why the bread is so light
		 today?
Seller : I give you less so that it’s not
		 too heavy for you to carry it
		 home.
The boy gave the seller 3 Baht.
Seller : Why only 3 Baht? It’s 5, not 3!
The boy : So you don’t have too many
		 coins to count!
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คุณนายบ้านนี้ท�ำงานเป็นแอร์โฮสเตส วันนี้
เธอก�ำลังจะเดินทางไปลาว 3 วัน จึงบอกให้
แม่บ้านไปเรียกรถแท็กซี่ให้
คุณนาย : ไปเรียกแท็กซี่ให้ฉันหน่อย
แม่บ้าน : คุณนายจะไปที่ไหนคะ
คุณนาย : ฉันจะไปลาว 3 วัน
หนึ่งชั่วโมงผ่านไป แม่บ้านเดินมาอย่าง
หมดหวัง คุณนายจึงถามขึ้นว่า
คุณนาย : ท�ำไมยังเรียกแท็กซี่ไม่ได้อีกล่ะ
		 ไม่มีรถเลยเหรอ
แม่บ้าน : แท็กซี่น่ะมีค่ะ แต่ไม่มีคันไหน
		 ไปลาวเลย

A lady is going to a foreign country. She
asked her maid to call a taxi for her.
Woman : Can you get me a taxi, please.
Maid : Where are you going?
Woman : Oh, I am going to Laos.
An hour later, the maid desperately
walked into the house.
Woman : Why did it take you so long?
		 Isn’t there any taxi?
Maid : Well, there were lots of taxi
		 but none of them goes to
		 Laos!

อาหารมื้อสุดท้าย
THE LAST MEAL

นักโทษสามคนก�ำลังจะถูกน�ำตัวไปประหาร
ชีวิต เจ้าหน้าที่เข้ามาถามว่า ก่อนตายทั้งสาม
ต้องการกินอะไรเป็นมื้อสุดท้าย
“ผมอยากกินพิซซ่า” คนแรกตอบ เขาได้กิน
พิซซ่าจานโตและถูกน�ำตัวไปประหาร
“ผมอยากกินไก่ทอด” คนทีส่ องบอก เขาได้กนิ
ไก่ทอดรสเข้มข้น แล้วก็ถูกน�ำตัวไปประหาร
“ผมอยากกินบัวหิมะพันปี” คนที่สามบอก
“แต่ นี่ ยั ง ไม่ ถึ ง เวลาบั ว หิ ม ะพั น ปี อ อกนะ”
เจ้าหน้าที่ตอบ
“ไม่เป็นไรครับ ผมรอได้”

3 prisoners were waiting for their execution.
An officer asked them what they would like
to have for their last meal.
“A pizza,” said the first prisoner. He got
a pizza, ate it and was executed.
“Fried chicken,” said the second prisoner.
He got fried chicken, ate it and was
executed.
“Snow lotus,” said the third prisoner.
“But it’s very rare ,” said the officer.
“No worries. I can wait, sir,” replied the
third prisoner.

