สวัสดีครับคุณผู้อ่านทุกท่าน
กลับมาพบกันอีกครัง้ กับ MEA Life+ ฉบับนีเ้ ป็นฉบับส่งท้ายปีทมี่ าพบ
กับคุณผู้อ่านพร้อมกับการมาเยือนของฤดูหนาว ซึ่งถือเป็นฤดูแห่ง
ความสุข และห้วงเวลาของการเฉลิมฉลอง ขณะเดียวกันก็เป็นช่วงเวลา
ที่หลายคนตั้งตารอคอย เพราะเป็นช่วงวันหยุดยาวระหว่างปีเก่า
ก่อนเข้าสู่ปีใหม่
ครัง้ นีเ้ ราขอเชิญชวนทุกท่านไปสัมผัสกับกลิน่ อายของฤดูหนาว ด้วยการ
ออกเดิ น ทางไปยั ง เมื อ งที่ ขึ้ น ชื่ อ ในเรื่ อ งบรรยากาศสุ ด โรแมนติ ก
อย่างเมืองชิมลา ประเทศอินเดีย หรือจะเลือกอิ่มอุ่นรับลมหนาวที่
ร้านอาหารน่านั่งกลางกรุงที่เราคัดสรรกันมาน�ำเสนอ ส่วนใครที่ก�ำลัง
มองหาสารพันของขวัญปีใหม่ เรามีแหล่งร้านย่านสนุกที่เต็มไปด้วย
ของขวัญแสนน่ารัก น่าประทับใจมาให้เลือกกันอย่างจุใจ เสริมด้วย
เคล็ดลับการจัดฮวงจุ้ยโต๊ะท�ำงาน เพื่อเป็นการต้อนรับโชคลาภและ
ความเป็นมงคลส�ำหรับปีใหม่ทกี่ ำ� ลังจะมาถึง ตบท้ายด้วยข้อคิดธรรมะ
ดีๆ “เก่าไป ใหม่มา” ที่สะท้อนให้เราเห็นว่า อย่าประมาทกับวันเวลา
เพราะเวลาในชีวิตผ่านไปเหมือนสายน�้ำ ไม่อาจเรียกหวนคืน  
มีค�ำกล่าวที่ว่า เวลาแห่งความสุขมักผ่านไปอย่างรวดเร็ว ที่สุดแล้ว
ฤดู ห นาวแห่ ง ความรื่ น รมย์ สุ ด ท้ า ยก็ ต ้ อ งผั น ผ่ า นไปเช่ น เดี ย วกั บ
ฤดูกาลอื่นๆ แต่จะดีแค่ไหน ถ้าเราสามารถท�ำทุกวันให้เป็นหน้าหนาว
เพราะความสุขในชีวิตเกิดขึ้นได้ทุกวัน ดังเช่นที่นักแสดงหนุ่ม เกรท วรินทร ปัญหกาญจน์ พระเอกแถวหน้าช่อง 3 ผูต้ กหลุมรักทัง้ หน้าหนาว
ทั้งชีวิตที่มีความสุข ได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่า ความสุขเกิดขึ้นได้ทุกวัน
ขึน้ อยูท่ มี่ มุ มองของเราเอง เช่นเดียวกับเขาคนนีท้ สี่ ามารถหาเจอในสิง่ ที่
ท�ำให้ตวั เองมีความสุขได้แล้ว ส่วนจะเป็นอะไรนัน้ ติดตามได้ในคอลัมน์
Cover Story
และเช่นเคย เรายังคงน�ำเสนอเรื่องราวดีๆ จากคอลัมน์ของ กฟน.
ฉบับนี้จะพาท่านไปรู้จักกับห้องมั่นคงส�ำหรับระบบงาน ICT ของ
กฟน. ที่ออกแบบโดยใช้เทคโนโลยีชั้นสูง ซึ่งนับเป็นหน่วยงานแรก
ในประเทศไทย นอกจากนี้ยังเจาะลึกผู้อยู่เบื้องหลังไฟฟ้าส่องสว่างใน
พระราชฐานทั่วประเทศ ตลอดจนงานถวายความปลอดภัยด้านไฟฟ้า
แด่พระราชวงศ์และบุคคลส�ำคัญซึง่ หลายท่านอาจไม่ทราบว่าการไฟฟ้า
นครหลวงเป็นหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบภารกิจดังกล่าว และถือเป็น
ภารกิจแห่งความภาคภูมิใจของพวกเราชาว กฟน.
ช่ ว งส่ ง ท้ า ยปี เ ช่ น นี้ ผมขอเป็ น ตั ว แทนชาวการไฟฟ้ า นครหลวง
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การต้อนรับนิตยสาร MEA Life+ ด้วยดี
เสมอมา ปี 2559 เรายังคงมุง่ มัน่ ทีจ่ ะน�ำเสนอเรือ่ งราวดีๆ ให้กบั ทุกท่าน
อย่างต่อเนื่อง และผมขอถือโอกาสนี้อวยพรปีใหม่ทุกท่าน ขออ�ำนาจ
คุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก โปรดดลบันดาลให้
ผู้อ่าน MEA Life+ มีความสุข สุขภาพร่างกายแข็งแรง ได้รับแต่สิ่งดีๆ
ตลอดปี 2559 ครับ

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

MEA
Dear all readers,
We are back to meet once again with MEA Life+. This issue is
the last issue of the year, which presented to you together with
the visit of winter. This is a season of happiness and celebrating
occasion. In the meantime, it is the period of time that many
are waiting for because there are long holidays between joint
period of old year and New Year.
In this instance, we would like to invite everyone to embrace the scent
of winter by traveling to the city with reputation of its very romantic
atmosphere; Shimla, India. Or you can choose to enjoy eating,
surrounded by cold wind at the attractive restaurants in the middle
of town that we have selected to present to you. For anyone who is
looking for all kinds of New Year gifts, we have many shops located in
the pleasant areas, which full of lovely and impressive gifts to satisfy
you. Moreover, supplement with feng shui tips for desk arrangement
to welcome good fortune and auspiciousness along with the coming
New Year. Then, wind up with good dharma commentaries “Old Things
Pass, New Things Come”, which reflect for us to see that time in life
is like a river that flows with no return, we could be regret afterwards
if we are inattentive about time.
There is a saying that happy time always passes quickly. Finally, the
pleasurable winter will also passes as well as the other seasons. How
good it would be if we can make every day to be winter. Happiness in
life can happen every day as per said by Great, Warintorn Panhakarn,
the forefront actor of Channel 3, who falls in love with winter and also
has such a happy life. He said during interview that happiness could
happen every day and that depended on our own viewpoint; just like
him as he already found thing that could make him happy. Anyhow,
follow up in column: Cover Story, to get to know what it is.
As usual, we still present to you good stories. From many columns in
this issue of MEA Life+, we will bring you to know the Strong Room of
ICT system of MEA, which is designed by high technology and it is
the first Strong Room in Thailand. Delve into the background of bright
shining lights in the royal palaces throughout the country including the
electrical security service providing to the royal families and important
persons. Many may not know that Metropolitan Electricity Authority is
the work unit that takes responsibility for this mission and it is a prideful
mission of all MEA people.
During this ending period of year, I would like to be the representative
of Metropolitan Electricity Authority to thank all of you who have always
heartily welcome MEA Life+. In year 2016 we will also be focusing
to continually present goods stories to you all. I would also like to
take this opportunity to wish everyone a happy new year. May power
from sacred Triple Gem and sanctities in this whole world bring forth
happiness, healthy and good things to the readers of MEA Life+
throughout the whole 2016.
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W H AT’S NEWS

กฟน. ลงนาม MOU ร่วมมือในการป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
MEA signed the MOU for the Cooperation in
Prevention and Anti-Corruption

นายสมชาย โรจน์รงุ่ วศินกุล ผูว้ า่ การการไฟฟ้านครหลวง ร่วมพิธลี งนาม
ในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชัน ระหว่าง 3 ฝ่าย ได้แก่ หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
มหาดไทย หอการค้าไทย และองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)
โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นสักขีพยาน เพื่อแสดง
เจตนารมณ์ ใ นการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั น ทั้ ง ในภาครั ฐ และ
ภาคเอกชน พร้อมส่งเสริมการปลุกจิตส�ำนึกของบุคลากรให้ตระหนัก
ถึงคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และการประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้อง
เที่ยงตรง ณ ห้องประชุม 1 ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย
Mr. Somchai Roadrungwasinkul, Governor, MEA, participated in the
signing ceremony for the Memorandum of Understanding regarding
to the Cooperation in Prevention and Anti-Corruption, among 3 parties;
the government agencies under the Ministry of Interior, the Thai Chamber
of Commerce and the Anti-Corruption Organization (Thailand). The MOU
signing ceremony was witnessed by the Minister of Interior, to reveal
the determination to fight against the corruption both in public and
private sectors together with raising the human conscious to realize
about morality, honesty and righteous behavior. The signing ceremony
took place at the Conference Room 1, Town Hall, Ministry of Interior.

กฟน. ร่วมกับนิตยสาร a day จัดมหกรรมการวิง่ “การไฟฟ้านครหลวง Presents HUMAN RUN 2015”

MEA together with the magazine “a day” organized the running festival “Metropolitan Electricity
Authority Presents HUMAN RUN 2015”
นายสารนิต อังศุสิงห์ ผู้ช่วยผู้ว่าการกิจการองค์กรและสังคม การไฟฟ้า
นครหลวง เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลให้แก่นักวิ่งที่ทำ� เวลาได้ดีที่สุด
3 อันดับแรกของแต่ละประเภท ในมหกรรมการวิ่ง “การไฟฟ้านครหลวง
Presents HUMAN RUN 2015” ประกอบด้วย Fun Run 5 กิโลเมตร, Mini
Marathon 10 กิโลเมตร และ Half Marathon 21 กิโลเมตร นอกจากนี้
กฟน. ยังได้นำ� รถยนต์ไฟฟ้า (EV Car) ร่วมน�ำขบวนวิง่ และจอดให้บริการ
ปฐมพยาบาลและน�้ ำ ดื่ ม แก่ นั ก วิ่ ง ณ สนามฟุ ต บอล มหาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

Mr. Saranit Angsusingh, Assistant Governor (Social and Sustainability),
MEA, performed as a chairman in a ceremony to bestow the awards
to the top three runners, who could run with the fastest times of each
running type, in the running festival “ Metropolitan Electricity Authority
Presents HUMAN RUN 2015”. They were Fun Run 5 kilometers, Mini
Marathon 10 kilometers and Half Marathon 21 kilometers. Besides,
MEA had brought an electric car (EV Car) to join to lead the procession
and park at the football field, Thammasat University, Thaprachan,
to provide the first aid service and drinking water for the runners.
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กฟน. ร่วมงาน eGovernment Forum 2015 พร้อมขับเคลื่อน
นโยบาย Digital Economy

MEA participated eGovernment Forum 2015; Ready for Driving
Digital Economy Policy

นายชัยยงค์ พัวพงศกร รองผู้ว่าการเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสื่อสาร การไฟฟ้านครหลวง
ในฐานะประธานชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย (ICTSEC) ร่วมจัด
นิทรรศการน�ำเสนอนวัตกรรมบริการล�ำ้ สมัยของการไฟฟ้านครหลวง ในงาน eGovernment Forum
2015 ภายใต้แนวคิด The Transformation of Business and Society และการบรรยายแลกเปลีย่ น
ความคิดเห็นร่วมกับ ดร. วิษณุ ตัณฑวิรฬุ ห์ ทีป่ รึกษา กสทช. และผูบ้ ริหารจากกลุม่ บริษทั ทางด้าน
ICT ในหัวข้อ “Shift to an Enterprise-Wide Asset Management and Procurement Model”
เพื่อหาแนวทางในการเชื่อมโยงระบบการจัดซื้อจัดจ้างระหว่างหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ
Mr. Chaiyong Puapongsakorn, Deputy Governor (Information
and Communication Technology), MEA, performed as a
Chairman of the Information and Communication Technology
State Enterprise Club of Thailand (ICTSEC) and had participated the eGovernment Forum 2015 to present
the advance service innovation provided by MEA, under the concept of the Transformation of Business
and Society. Mr. Chaiyong Puapongsakorn had described and exchanged the opinion together with
Dr. Wisanu Tuntawiroon, the adviser of NBTC and the executive of ICT companies group, for the topic:
“Shift to an Enterprise-Wide Asset Management and Procurement Model” in order to search for the method
to link the procurement systems among organizations to be more effective. The eGovernment Forum 2015 took place at Centra Government
Complex Hotel & Convention Centre, Chaeng Wattana.

เปิดตัวโครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การใช้พลังงานในอาคาร ปี 4 ส�ำหรับกลุ่มอาคาร
ประเภทโรงเรียนและร้านสะดวกซื้อ

Launching of the Energy Saving Building Year 4 Project for
School and Convenient Store Building Type
นายสมศักดิ์ ศรีทองวัฒน์ รองผู้ว่าการธุรกิจและบริการ การไฟฟ้านครหลวง เป็น
ประธานในงานสัมมนาเปิดตัวโครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้
พลังงานในอาคาร ปี 4 ส�ำหรับกลุม่ อาคารประเภทโรงเรียนและร้านสะดวกซือ้ (MEA
Energy Saving Building 2016) เพื่อยกย่องเชิดชูอาคารที่ด�ำเนินการอนุรักษ์พลังงานมาอย่างต่อเนื่อง และกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจในการอนุรักษ์
พลังงาน พร้อมรับฟังการเสวนาในหัวข้อ “รวมพลังคิดฝ่าวิกฤตพลังงานไทย สู่ต้นแบบอาคารประหยัดพลังงาน” เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2558
ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล โดยผลส�ำเร็จของโครงการที่ด�ำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลงได้ 92.4 ล้านหน่วย
คิดเป็นเงินค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้ 49.1 ล้านบาท และช่วยลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซต์ลงได้ 7,992 ตัน
Mr. Somsak Srithongwat, Deputy Governor (Business), MEA, performed as a Chairman in the Energy Saving
Building Year 4 Project for School and Convenient Store Building Type Seminar (MEA Energy Saving Building
2016) in order to eulogize the buildings that continuously proceed the energy saving and encourage the energy
saving motivation. There was also the panel discussion under the topic “Brainstorming for Thai Power Crisis
Breakthrough to Achieve Energy Saving Building Prototype” on September 14, 2015 at the Intercontinental
Hotel. The achievement of the projects that accomplished accordingly is to be able to reduce the electrical
power consumption for 92.4 million units, which can save the cost of power for 40.1 million baht and help
reducing the carbon dioxide for 7,992 tons.
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กฟน. จัดสัมมนาความปลอดภัย
โครงการเสริมสร้างความรู้
ด้านไฟฟ้าแก่สงั คม (Power M) ในการท�ำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า
MEA organized the seminar regarding to
ประจ�ำปี 2558
The Project of an Electrical
Knowledge Providing to Society
(Power M), Year 2015

นายพงษ์ศักดิ์ ละมูนกิจ รองผู้ว่าการธุรกิจ
และบริการ การไฟฟ้านครหลวง เป็นประธาน
เปิดงานสัมมนาโครงการเสริมสร้างความรู้
ด้านไฟฟ้าแก่สังคม (Power M) ประจ�ำปี
2558 โดยการอบรมให้ความรูด้ า้ นระบบไฟฟ้า
เพื่ อ สร้ า งพั น ธมิ ต รเครื อ ข่ า ยสื่ อ สารและ
หน่ ว ยงานแก้ ไ ขปั ญ หาเบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ
ระบบไฟฟ้าในภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมกับ
การไฟฟ้านครหลวง พร้อมออกใบรับรองผ่าน
การฝึกอบรม ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัด
นนทบุรี
Mr. Pongsak Lamoonkit, Deputy Governor
(Business), MEA, performed as a chairman
for seminar opening; the Electrical Knowledge
Providing to Society (Power M), Year 2015.
This seminar provided the training and
knowledge regarding to the electrical system
in order to create the communication network
alliance and to have those initial power system
problem solving units in the private sector
participated with MEA. The participants also
received the training certificates. The seminar
took place at Richmond Hotel, Nonthaburi
Province.

Electrical Safety in the Workplace

นายกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการวิชาการและบริหาร
พัสดุ การไฟฟ้านครหลวง พร้อมด้วย นายมงคล พฤกษ์วฒ
ั นา
รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงาน
สั ม มนา “ความปลอดภั ย ในการท� ำ งานเกี่ ย วกั บ ไฟฟ้ า ”
ประจ�ำปี 2558 เพือ่ ให้ความรูด้ า้ นระบบไฟฟ้า และมาตรฐาน
ความปลอดภัยในการท�ำงานแก่ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่จ�ำหน่ายของ
การไฟฟ้านครหลวง ภายใต้ความร่วมมือระหว่างการไฟฟ้านครหลวง กรมโรงงานอุตสาหกรรม
และกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ
Mr. Kirapat Jiamset, Assistant Governor (Technology and Material
Management), MEA, together with Mr. Mongkol Pruekwatana, Deputy
Director-General, Department of Industrial Works, performed as
chairman for the seminar opening; “Electrical Safety in the Workplace”
for year 2015, in order to provide the knowledge regarding to the
electrical system and safety standard to the industrial enterprises in
the distribution area of MEA. This seminar held by the cooperation between MEA, Department
of Industrial Works and Department of Labour Protection and Welfare, at the Emerald Hotel,
Bangkok.

สัมมนาลูกค้าธุรกิจอุตสาหกรรม
ประจ�ำปี 2558

Industrial Business Customers
Seminar for Year 2015
พลเอก พิรุณ แผ้วพลสง ประธานกรรมการ
การไฟฟ้านครหลวง เป็นประธานในพิธเี ปิดงาน
สั ม มนาลู ก ค้ า ธุ ร กิ จ อุ ต สาหกรรมประจ� ำ
ปี 2558 ซึ่ ง จั ด ขึ้ น ภายใต้ แ นวคิ ด MEA :
THE NEW LIGHT FOR THE FUTURE
เพื่ อ เสริ ม สร้ า งความสั ม พั น ธ์ อั น ดี ร ะหว่ า ง
การไฟฟ้ า นครหลวงกั บ ลู ก ค้ า ธุ ร กิ จ อุ ต สาหกรรมที่ มี ค วามต้ อ งการใช้ ไ ฟฟ้ า สู ง และมี
ความส� ำ คั ญ ต่ อ การขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ของประเทศ โดยมี น ายสมชาย โรจน์ รุ ่ ง วศิ น กุ ล
ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงให้การต้อนรับ นอกจากนี้ภายในงานมีการปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ
“ทิศทางของอุตสาหกรรมไทยในอนาคต” โดย ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล ณ ห้องเวิลด์บอลรูม
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
Gen. Piroon Palponsong, Chairman of the Board, MEA, performed as chairman in the Industrial
Business Customers Seminar for Year 2015 opening ceremony. This seminar was arranged
under the concept of “MEA : THE NEW LIGHT FOR THE FUTURE” in order to promote the good
relationship between MEA and the industrial business customers who have high demand for
power usage and are important for the country’s economy driving. Gen. Piroon Palponsong was
welcomed by Mr. Somchai Roadrungwasinkul, Governor, MEA. Besides, there was special
speech in the topic “Direction of Thai Industry in the Future” by M.R. Pridiyathorn Devakula.
The seminar took place at the World Ballroom, Centara Grand Hotel, Central World, Bangkok.
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กฟน. ร่วมลงนาม MOU ในฐานะหน่วยงาน
ต้นแบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

MEA participated in MOU Signing as a Prototype
Organization of Public Service Information Center

กฟน. ร่วมใจต้านภัยคอร์รัปชัน
เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติ

MEA united to fight the corruption on the National
Anti-Corruption Day
การไฟฟ้ า นครหลวงร่ ว มแสดงพลั ง ต้ า นภั ย คอร์ รั ป ชั น เนื่ อ งใน
วันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติ ภายใต้แนวคิด “Active Citizen…
พลังพลเมือง ต่อต้านคอร์รัปชัน” เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนมีจิตส�ำนึก
เลิกนิง่ เฉยกับการโกง และลุกขึน้ ต่อต้านการโกงทุกรูปแบบ ขจัดคนโกง
ให้หมดไปจากชาติ ให้สังคมและเศรษฐกิจไทยพัฒนาต่อไปอย่าง
ยัง่ ยืนภายในงานมีการปาฐกถา เรือ่ ง ผลงานความก้าวหน้าของรัฐบาล
ในการปฏิรูปการแก้ทุจริตคอร์รัปชันจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรั ฐ มนตรี พร้ อ มการแสดงวิ สั ย ทั ศ น์ Active Citizen จาก
ภาคราชการและเอกชน ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอก
คอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์
The MEA participated in showing
the force against corruption on
the National Anti-Corruption Day,
which was arranged under the
concept: “Active Citizen…Citizen
Force to Resist the Corruption”. The
campaign would move people’s
conscious to stop being silent, but
rising to compose all kind of corruptions and eliminate all corrupters
from the nation so that thai society
and economy will be sustainably
developed.There were speech by
the subject: “Government’s Work
Progress Regarding to the Corruption solving Reformation” by General
Prayut Chan-o-cha, Prime Minister, together with the vision showing:
“Active Citizen” from the Government and private sectors, at the
Centara Grand Hotel and Bangkok Convention Centre, Central World.

นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจ�ำส�ำนักนายกรัฐมนตรี เป็น
ประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การเป็น
เครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน
ของรัฐ และร่วมประชุมประจ�ำปีงบประมาณ 2558 โดยมีนางยศธร
ชินรุ่งเรือง ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารองค์กร การไฟฟ้านครหลวง ร่วมในพิธี
โดย กฟน. เป็นหน่วยงานทีไ่ ด้รบั คะแนนเต็มจากการประเมินหน่วยงาน
ต้นแบบที่จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ จากคณะกรรมการ
ข้ อ มู ล ข่ า วสารของราชการ ส� ำ นั ก งานปลั ด นายกรั ฐ มนตรี โดยมี
คณะผูบ้ ริหารและพนักงาน กฟน. ตลอดจนผูแ้ ทนจากหน่วยงานราชการ
และรัฐวิสาหกิจ เข้าร่วมงานเป็นจ�ำนวนมาก ณ ห้องแกรนด์บอลรูม
โรงแรมอีสติน กรุงเทพฯ
Mr. Suwaphan Tanyuvardhana, Minister Attached to the Prime
Minister’s Office, performed as chairman in the signing ceremony
for the Memorandum of Understandings (MOU); “Being Network
for the Government Agencies’ Information Centers Development”
and participated in the annual meeting of year 2015. In this regard,
Mrs.Yostorn Chinrungruang, Assistant Governor (Corporate), MEA,
participated in the signing ceremony and MEA was the organization
that received the full score for the prototype organization of public
service information center assessment from the Official Information
Commission, Office of the Permanent Secretary. Numbers of the
Executives, MEA officers together with the representatives from
public and private sectors had joined the signing ceremony, which
took place at the Grand Ballroom, Eastin Hotel, Bangkok.
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ส่งมอบเส้นทางศึกษา
ธรรมชาติคืนชุมชน

สัมมนาลูกค้าสมาชิก
MEA BETTER CARE
Delivering the Path for Nature SERVICE ประจ�ำปี 2558
Study Back to Community

Membered Customers
Seminar: MEA BETTER
นายสารนิต อังศุสิงห์ ผู้ช่วยผู้ว่าการกิจการ CARE SERVICE, Year 2015
องค์ ก รและสั ง คม การไฟฟ้ า นครหลวง

และดร. ธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
จากการไฟฟ้านครหลวง และกรมป่าไม้ ร่วมเป็นประธานในพิธีส่งมอบ
เส้นทางศึกษาธรรมชาติ ในกิจกรรม “กฟน. รักษ์ต้นไม้ ส่งมอบเส้นทาง
ศึกษาธรรมชาติ” เพื่อฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่ป่าของชุมชนให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้เชิงนิเวศ ณ เส้นทางศึกษาธรรมชาติ ต�ำบลบางกอบัว อ�ำเภอ
พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
Mr. Saranit Angsusingh, Assistant Governor
(Social and Sustainability), MEA and
Dr. Teerapat Prayulsit, Director-General, Royal
Forest Department, together with the Executives from MEA and Royal Forest Department
performed as chairman in Delivering the Path
for Nature Study ceremony in the activity: “MEA
reserves trees; delivering the path for nature
study” in order to restore and develop the community’s forest area to become the ecological
learning source, at the path for nature study,
Bangabua Subdistrict, Phra Pradaeng District,
Samut Prakarn Province.

นายสมศักดิ์ ศรีทองวัฒน์ รองผู้ว่าการธุรกิจ
และบริการ การไฟฟ้านครหลวง เป็นประธาน
เปิดการสัมมนาทางวิชาการแก่ลูกค้าสมาชิก
“MEA BETTER CARE SERVICE” เพื่ อ
ให้ ค วามรู ้ เ กี่ ย วกั บ การใช้ ไ ฟฟ้ า อย่ า งมี
ประสิทธิภาพและบริการที่ทันสมัยของ กฟน.
รวมทั้ ง สร้ า งความสั ม พั น ธ์ อั น ดี แ ละแสดง
ความขอบคุณลูกค้าสมาชิก MEA BETTER
CARE SERVICE ณ ห้อง Watergate Ballroom
โรงแรม Amari Watergate กรุงเทพฯ เมื่อ
วันที่ 29 กันยายน 2558

Mr. Somsak Srithongwat, Deputy Governor
(Business), MEA, perform as chairman for
the academic seminar opening “MEA BETTER CARE SERVICE” to
educate membered customers to know about how to efficiently use the
power and the advance service of MEA, including building up good
relationships and showing thankfulness to the membered customers
of MEA BETTER CARE SERVICE. The seminar took place at the
Watergate Ballroom, Amari Watergate Hotel, Bangkok, on September
29th, 2015.

“กฟน. รวมใจให้น้อง” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา กฟน.
ครบรอบ 57 ปี

“MEA Get Together to Help the Younger” on the Occasion of Foundation Day,
57th Anniversary
นายรุจ เหราบัตย์ ผู้ช่วยผู้ว่าการแผนและพัฒนา
องค์ก ร การไฟฟ้า นครหลวง น�ำพนักงานร่วม
กิจกรรม “กฟน. รวมใจให้น้อง” เนื่องในโอกาสวัน
คล้ายวันสถาปนาการไฟฟ้านครหลวง ครบรอบ
57 ปี เพื่อส่งมอบความสุข พร้อมทั้งเลี้ยงอาหาร
กลางวันและจัดกิจกรรมสันทนาการให้แก่น้องๆ
ผู้พิการ ณ โรงเรียนศรีสังวาลย์ มูลนิธิอนุเคราะห์
คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทรา
บรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี โดยในปีนี้ กฟน.
และพนักงานร่วมกันบริจาคเพือ่ สมทบเข้ากองทุน
การไฟฟ้านครหลวง มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 169,850 บาท และบริจาค
ให้กับโรงเรียนศรีสังวาลย์ฯ เป็นเงิน 50,000 บาท
8

Mr. Ruj Herabat, Assistant Governor (Strategy and
Organization Development), MEA, lead the officers
to join the activity: “MEA Get Together to Help the
Younger” on the occasion of Foundation Day, 57th
Anniversary, in order to deliver happiness together
with providing lunch and arranging the recreational
activities for the crippled students at Srisungwan
School, Foundation for the Welfare of the Crippled
under the Royal Patronage of Her Royal Highness the
Princess Mother, in Nonthaburi Province. For this year,
MEA and its officers got together and helped donating
with the total amount of 169,850 baht to the Metropolitan
Electricity Authority fund, Foundation for the Welfare
of the Crippled, and the donation given to Srisungwan
School was 50,000 baht.

การบริหารจัดการระบบไฟฟ้าส�ำหรับผู้บริหารโรงพยาบาล
Electrical Management for Hospital Executives

นายพงษ์ศกั ดิ์ ละมูนกิจ รองผูว้ า่ การธุรกิจและบริการ การไฟฟ้านครหลวง เป็นประธาน
เปิดงานสัมมนาใน หัวข้อ “การบริหารจัดการระบบไฟฟ้าส�ำหรับผู้บริหารโรงพยาบาล”
เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
รับฟังข้อเสนอแนะ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดี และ
ความเชื่อมั่นด้านความมั่นคงของระบบไฟฟ้าของ กฟน. ในลูกค้ากลุ่มโรงพยาบาล
ภายในงานมีการบรรยายเรือ่ ง “การจัดการระบบไฟฟ้าอย่างมืออาชีพ และการยกระดับ
คุณภาพระบบจ่ายไฟฟ้าส�ำหรับโรงพยาบาล” โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก กฟน. ณ
โรงแรมโฟร์วิงส์ กรุงเทพฯ
Mr. Pongsak Lamoonkit, Deputy Governor (Business), MEA, performed as chairman in seminar opening, which its topic was “Electrical
Management for Hospital Executives”. This seminar provided the knowledge and understanding regarding to the efficient power management.
Moreover it was arranged for hearing the suggestions, exchanging the opinions and building the good relationships and confidence in MEA’s
electrical system stability for the customers in hospital
group. There was lecture in the topics of: “Professional
Power System Management” and “Raising the Quality
of Power Supply for Hospital” by the expert speakers
from MEA. This seminar took place at Four Wings Hotel,
Bangkok.

ความปลอดภัยการท�ำงานใกล้แนวสายไฟฟ้าแรงสูง

Safety During Working Near High-Voltage Power Lines

นายอภิยุตต์ ศิริกุล ผู้อ�ำนวยการฝ่ายความปลอดภัยอาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้อม การไฟฟ้านครหลวง เป็นประธานเปิดงานสัมมนา
ความปลอดภัยการท�ำงานใกล้แนวสายไฟฟ้าแรงสูง เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจเกีย่ วกับอันตรายจากไฟฟ้า การป้องกันและการปฏิบตั งิ าน
ใกล้ แ นวสายไฟฟ้ า แรงสู ง ให้ แ ก่ ผู ้ ป ระกอบการพาดสายสื่ อ สาร
ผู ้ ป ระกอบการติ ด ตั้ ง ป้ า ยโฆษณา และ
ผู้ประกอบการก่อสร้า งใกล้แนวสายไฟฟ้า
แรงสูง โดยวิทยากรจาก กฟน. ให้ความรู้
การใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย การตรวจสอบ
ระบบไฟฟ้า และวิธปี ฏิบตั เิ กีย่ วกับการช่วยชีวติ
ขั้นพื้นฐานด้วยวิธี CPR ณ โรงแรมริชมอนด์
สไตลิช คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

Mr. Apiyut Sirikul, Director of Environmental and Occupational
Health and Safety Department, performed as chairman for
seminar opening: “Safety During Working Near High-Voltage
Power Lines”. The seminar purpose was to provide the
knowledge and understanding regarding to the danger from
electricity, the prevention and how to work near the highvoltage power lines, to the entrepreneurs whose businesses
are communication cable installation, billboards installation
and the construction nearby the high-voltage power lines.
The speakers were the experts from MEA, who provided the
knowledge of how to safely use the power, how to check the
electrical system and how to proceed the basic live-saving with
CPR, at Richmond Stylish Convention Hotel, Bangkok.
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M E A UP DATE

TQL, EXCELLENT LEADERS‘S
COLLABORATION TO PROPEL MEA
TO BE HIGH PERFORMANCE
ORGANIZATION
TQL สุดยอดผู้น�ำคุณภาพ ร่วมขับเคลื่อน
กฟน. สู่องค์กรสมรรถนะสูง
การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ก้าวสูป่ ที ี่ 57
ด้ ว ยการพั ฒ นาสู ่ อ งค์ ก รสมรรถนะสู ง
(High Performance Organization :
HPO) เป็นผู้น�ำด้านระบบจ�ำหน่ายพลัง
ไฟฟ้าและบริการที่เป็นเลิศ สร้างความ
เข้มแข็งในธุรกิจเกี่ยวเนื่อง รับผิดชอบ
ต่ อ สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ ม โดยก� ำ หนด
เป้าหมายด้วยหลัก QSCG อันประกอบ
ไปด้วย Q (Quality) การพัฒนาคุณภาพ
การท�ำงาน S (Speed) ปฏิบตั งิ านด้วยความ
รวดเร็วฉับไว C (Cost Effectiveness)
บริ ห ารและควบคุ ม ค่ า ใช้ จ ่ า ยอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ และ G (Green & Governance)
องค์กรโปร่งใส ใส่ใจสังคมและสิง่ แวดล้อม
ทั้งนี้ ปัจจัยแห่งความส�ำเร็จในการก้าวเข้า
สู ่ อ งค์ ก รสมรรถนะสู ง ต้ อ งประกอบด้ ว ย
หลายด้าน กฟน. จึงด�ำเนินโครงการต่างๆ
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้องค์กรไปสู่เป้าหมาย
โดยในปี 2557 มี ก ารมุ ่ ง เน้ น การปรั บ ปรุ ง
ประสิ ท ธิ ภ าพในการด� ำ เนิ น งานผ่ า นการ
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ปรับปรุงกระบวนงาน (Process Improvement)
และจัดท�ำโครงการ MEA Total Role Model
(TRM) โดยหัวหน้าหน่วยงานจะต้องปฏิบตั ติ วั
เป็นแบบอย่างที่ดี สร้างการมีส่วนร่วมของ
พนักงาน ผ่านตัวขับเคลื่อนต่างๆ เพื่อให้เกิด
คุณภาพทั่วทั้งองค์กร
ในปี 2558 กฟน. ได้ยกระดับความเข้มข้น
ในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านคุณภาพ
โดยน� ำ ระบบบริ ห ารคุ ณ ภาพ (Quality
Management System) หรือ QMS มาประยุกต์
ใช้ทั่วทั้งองค์กร ผ่านโครงการ QIP (Quality
Improvement Program / Process: QIP)
ด้วยความมุ่งหวังให้เกิดระบบการท�ำงานที่มี
ระเบียบแบบแผน สร้างมาตรฐานการท�ำงาน
ที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
ลดข้อผิดพลาดในการท�ำงาน เพิ่มคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อความพึงพอใจ
สูงสุดของลูกค้า และมีการปรับปรุงและพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง ตามแนวทาง “QSCG” โดยมี
ผูน้ ำ� คุณภาพ TQL (Total Quality Leadership)

Metropolitan Electricity Authority
(MEA) steps toward to 57th year by
development to be High Performance Organization : HPO. We are
the leader of electrical power
distribution with excellent service,
creating strength for related businesses, and being responsible for
society and environment. Our goal
is targeted by Principle of QSCG,
which is comprised of Q (Quality);
work quality development,
S (Speed); speedy work, C (Cost
Effectiveness); effective cost
management and control, and G
(Green & Governance); transparent
organization with caring for society
and environment.

Anyhow, the key success factor to achieve
being High Performance Organization is
comprised of many aspects. MEA, therefore, continually operates many projects
in order to achieve goal. In year 2014,
we had emphasized on through Process
Improvement, and arranged the project
of MEA Total Role Model (TRM) by having
head of each work unit performed as a
good role model and creating employee
engagement through many propellants
in order to have the whole organization
being qualified.
In year 2015, MEA has leveled up the
intensity to create the corporate culture in
term of quality by using Quality Management System or QMS to apply to the whole
organization. Through QIP project (Quality
Improvement Program / Process: QIP)
with the expectation to have the formal
work system; create work standard with
efficiency and effectiveness, reduce errors
in operation, increase quality of product
and service in order to maximize customers’
satisfaction including continuous improve
and develop as per the principle of
“QSCG”. By this, we have TQL (Total
Quality Leadership), which is the collaborative process among leaders and
employees emphasizing on working
process improvement and development
to have product, service and value
delivered with beyond expectation to the
customers. Furthermore, there is format
of 70:20:10 to support human resources
development (70% for learning from
actual practices such as working assignment and rotation, 20% for learning from
the others such as work instruction, coaching, information feedback providing, and
mentoring system, and 10% for learning
from classrooms such as training class,
seminar, working study and observes,
reading and self-development).

ซึ่งเป็นกระบวนการท�ำงานร่วมกันของผู้น�ำ
และพนักงาน ที่เน้นการปรับปรุงและพัฒนา
กระบวนงานที่ ท� ำ ให้ สิ น ค้ า บริ ก าร และ
การส่ ง มอบคุ ณ ค่ า ขององค์ ก รไปยั ง ลู ก ค้ า
เหนือความคาดหมาย และการพัฒนาบุคลากร
ตามรูปแบบ 70:20:10 มาสนับสนุน (70%
เรียนรูจ้ ากการปฏิบตั จิ ริง ได้แก่ การมอบหมาย
การปรับเปลีย่ นหมุนเวียนงาน 20% เรียนรูจ้ าก
ผู้อื่น ได้แก่ การสอนงาน โค้ช การให้ข้อมูล
ป้อนกลับ และระบบพี่เลี้ยง 10% เรียนรู้จาก
ห้องเรียน ได้แก่ การฝึกอบรม สัมมนา การศึกษา
ดูงาน การอ่าน และการพัฒนาตนเอง)
ปัจจุบนั ผูน้ ำ� คุณภาพ TQL ของ กฟน. ประกอบ
ด้วยหัวหน้าหน่วยงาน 57 คน จาก 57 หน่วยงาน
ของ กฟน. มี บ ทบาทในการร่ ว มหารื อ ให้
ค� ำ ปรึ ก ษา ชี้ แ นะแนวทางการปรั บ ปรุ ง
กระบวนการ หรือพัฒนาแนวทางใหม่ เพื่อ
ให้เกิดคุณภาพที่สูงขึ้น และลูกค้าได้รับการ
บริการทีด่ ขี นึ้ ตลอดจนติดตามการด�ำเนินการ
ปรับปรุงกระบวนงาน สือ่ สาร สร้างบรรยากาศ
การมีสว่ นร่วมให้กบั พนักงานในหน่วยงาน ได้
รับรู้ รับทราบ การปรับปรุง หรือพัฒนากระบวน
งานของหน่วยงาน
ที่ผ่านมา กฟน. มีโครงการปรับปรุงกระบวน
งานให้ มี คุ ณ ภาพมากขึ้ น ภายใต้ บ ทบาท
การเป็นผู้น�ำคุณภาพของหัวหน้าหน่วยงาน
ที่น่าสนใจ ดังนี้
• โครงการปรั บ ปรุ ง การจ่ า ยไฟให้
โรงพยาบาลหลั ก เบื้ อ งต้ น ด� ำ เนิ น การใน
โรงพยาบาล 5 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลเลิดสิน
สถาบันโรคไต โรงพยาบาลสงฆ์ โรงพยาบาล
ราชวิถี โรงพยาบาลต�ำรวจ ซึ่งที่ผ่านมาพบว่า
หากเกิดไฟฟ้าดับ ต้องใช้เวลาราว 30 นาทีกว่า
ไฟจะมา ภายหลังมีการปรับปรุงกระบวนงาน
สามารถจ่ายไฟได้ภายใน 10 วินาที เป็นการ
ลดมูลค่าความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน
และก�ำหนดเป้าหมายในปีตอ่ ๆ ไป ปีละ 10 รพ.
• โครงการเสริมความแข็งแรงของเสา
ไฟฟ้ า ในระบบจ� ำ หน่ า ย โดยการไฟฟ้ า
นครหลวงเขตทั้ง 7 การไฟฟ้าเขต อันได้แก่
การไฟฟ้านครหลวง เขตนนทบุรี การไฟฟ้า
นครหลวง เขตบางใหญ่ การไฟฟ้านครหลวง
เขตสมุ ท รปราการ การไฟฟ้ า นครหลวง

เขตบางพลี การไฟฟ้านครหลวงเขตมีนบุรี
การไฟฟ้ า นครหลวง เขตลาดกระบั ง และ
การไฟฟ้านครหลวง เขตประเวศ ด�ำเนินการ
ปรั บ ปรุ ง กระบวนการนี้ เนื่ อ งจากปั จ จุ บั น
เกิดพายุ ลมกระโชกรุนแรง มีความถี่มากขึ้น
ประกอบกั บ การ ลั ก ลอบพาดสายสื่ อ สาร
บนเสาไฟฟ้า จ�ำนวนต้นไม้ล้มทับเสาสาย
รถยนต์เกีย่ วสายไฟหรือชนเสาไฟฟ้า ท�ำให้เสา
ไฟฟ้าล้มเป็นจ�ำนวนมาก เกิดความเสียหาย
แก่ กฟน. และผู้ใช้ไฟฟ้า จึงมีความจ�ำเป็น
ต้องเสริมความแข็งแรงของเสาไฟฟ้าในระบบ
จ�ำหน่ายให้มีความมั่นคงให้มากยิ่งขึ้น โดย
คิดค้นโปรแกรมช่วยออกแบบการปักเสา พาดสาย เพื่ อ ให้ ร ะบบจ่ า ยไฟฟ้ า มี ค วาม
ต่อเนื่องและมีความน่าเชื่อถือได้สูงขึ้น ผู้ใช้
ไฟฟ้าได้รบั ผลกระทบจากไฟฟ้าดับลดลง และ
เกิดมาตรฐานการออกแบบเสริมเสาไฟฟ้าฯ
ที่สามารถใช้ในเขตอื่นๆ ได้ด้วย
โครงการต่างๆ ที่เ กิดขึ้นใน กฟน. ต่างก็มี
เป้าหมายเดียวกัน นั่นคือ การน�ำ กฟน. ไปสู่
การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง โดยค�ำนึงถึงสังคม
และสิ่งแวดล้อม ซึ่งแน่นอนว่า นอกเหนือจาก
การปรับปรุงระบบงานให้มีคุณภาพมากขึ้น
ยังส่งผลให้เกิดคุณภาพของผลิตภัณฑ์และ
บริการ ผูใ้ ช้ไฟฟ้าทีม่ ปี ระสิทธิภาพมากขึน้ ด้วย

In the present, MEA is having 57 TQL
leaders. They are heads of 57 unit works
of MEA. Their roles are to collaborate in
discussing, provide suggestions, give
directions for work process improvement
or new guidelines for development to
level up quality and deliver better service
to customers, including following up the
work flow improvement, communicate and
create the atmosphere for employee
engagement by having them known about
the work process improvement or development in their work units.
Earlier on, MEA had run many interesting projects of working process quality
improvement under the roles of Total
Quality Leadership by heads of work units
as follows:
• Electrical Supply System Improvement
for Major Hospitals Project. Initially, this
project is processed for 5 hospitals:
Lerdsin Hospital, Kidney Institute Hospital,

Priest Hospital, Rajavithi Hospital and
Police Genaral Hospital. In the past,
in case of electrical failure, it would take
30 minutes to recover. After being improved,
the recovery of electrical supply could be
done within 10 seconds and it helps
decreasing the values of damages for
both of lives and properties. The target for
the following year is set to be 10 hospitals
per year.
• Strength Reinforcement for Electricity
Poles in Distribution System by 7 Districts
of Metropolitan Electricity Authority: MEA
Nonta Buri, MEA Bang Yai, MEA Samut
Prakarn, MEA Ban Plee, MEA Min Buri,
MEA Lat Krabang, and MEA Prawet to
operate this improvement process. Due
to storms and severely blowing of winds
frequently occur currently together with
illegal communication lines inter-crossed
along electrical poles as well as falling
trees dropping down onto them, electrical
wires are seized by cars or car crash onto
electrical poles, all of these have caused
damages to MEA and electricity users.
Therefore, it is necessary to reinforce the
strength and stability of electrical poles in
the distribution areas by creating program
to help supporting pole staking - line
crossing in order to have electrical supply
system continually operated with higher
reliability, decrease impact from electricity
failure to the users and standardize the
electrical pole strengthening design,
which could be used in other districts
as well.
Many projects that run by MEA are having
the same goal, which is to lead MEA to
be High Performance Organization by
concerning to society and environment.
Certainly that besides of the better working system quality, it will cause the better
product and service qualities with more
efficiency for the electricity users as well.
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P OW ER FOC US

IDEA FOR POWER RESERVED
TO WELCOME COLD WIND
ไอเดียรักษ์พลังงานรับลมหนาว
เรื่อง : มิสเตอร์แบล็ค / Mister Black

อุณหภูมิที่ก�ำลังลดลง ย่อมมาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงทั้งสภาพภูมิอากาศและ
ภูมิประเทศ Power Focus ฉบับนี้ จะพาคุณไปร่วมจับตาเทรนด์ทั่วโลกว่ามีการตั้งรับ
อย่างไร รวมถึงงานวิจัยไอเดียแจ่มที่น�ำพลังงานมาใช้อย่างรู้คุณค่า
When temperature is getting lower, it means the changes of climate and
topography are coming along. This issue of Power Focus will take you
to observe the global trends to see how to defend these changes together
with the researches with bright ideas that inform us to know of how to
worthily use power.
ENERGY GLOBE Awards / World Award
for Sustainability ในปี 2011 แต่ความส�ำเร็จ
ที่น่าดีใจยิ่งกว่า คือศักยภาพที่สามารถลด
การใช้พลังงานจากก๊าซหรือไฟฟ้าได้มากถึง
90 เปอร์เซ็นต์

Model Community for
Freezing Cold Defense

ชุมชนต้นแบบพิทักษ์ความ
หนาวเย็น
Drake Landing Solar Community (DLSC)
ชุมชนต้นแบบนีต้ งั้ อยูท่ รี่ ฐั อัลเบอร์ตา้ ประเทศ
แคนาดา เมื่อเข้าสู่ฤดูหนาว ที่นี่จะหนาวจัด
ติ ด ลบถึ ง -33 องศาเซลเซี ย สเลยที เ ดี ย ว
(ส่วนร้อนสุดของที่นี่ก็คือ 28 องศาเซลเซียส
เท่านัน้ ) แนวคิดต้นแบบของทีน่ คี่ อื การใช้แผง
โซลาร์เซลล์ผลิตความร้อนเป็นฉนวนกันความ
หนาวเย็น หลักการคือหลังคาบ้าน หลังคา
โรงรถทุกหลังในชุมชนต่างร่วมมือร่วมใจกัน
ติ ด ตั้ ง แผงโซลาร์ เ ซลล์ เ พื่ อ กั ก เก็ บ พลั ง งาน
จากนั้นจะส่งพลังงานจากแสงอาทิตย์ไปยัง
ศูนย์พลังงานรวมของชุมชนเพื่อแปรรูปเป็น
พลังงานความร้อนที่ให้ความอบอุ่นและใช้ท�ำ
น�ำ้ อุน่ ในฤดูหนาว ซึง่ ในแต่ละปีสามารถกักเก็บ
พลังงานได้ถึง 1.5 เมกะวัตต์ แนวคิดนี้การันตี
ความส� ำ เร็ จ หลั ง จากที่ ค ว้ า รางวั ล ชนะเลิ ศ
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Drake Landing Solar Community (DLSC)
is model community, which located at
Alberta, Canada. During winter, it is freezing
cold and the temperature can be -33
degree Celsius (the highest temperature
there is 28 degree Celsius only). The
master concept of this community is to
use solar cell panels for producing heat to
be insulation against cold. The principle is
that people in community will get together
to install solar cell panels on their houses’
and garages’ roof tops in order to store
up energy. After that, the energy derived
from sunlight will be sent to community’s
energy center and be transformed into
thermal energy to provide warmth and
heat up water during winter. In each year,
the thermal energy can be reserved for 1.5
megawatt. The success of this concept is
guaranteed by the first award winning from
ENERGY GLOBE Awards / World Award
for Sustainability in Year 2011. However,
the success that brings even more pleasing
is the potentiality to reduce the usage of
energy from gas or electricity for more
than 90%.

เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์แบบ
โปร่งใส
เราอาจคุ้นเคยกันดีกับพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคาบ้าน แต่ใ นอนาคตหากมีแหล่ง
พลั ง งานจากกระจกใสที่ บ านหน้ า ต่ า งของ
ตัวเองล่ะจะเป็นเช่นไร มีข่าวดีมาจากทีมวิจัย
จาก Michigan State University ที่สามารถ
สร้างแผงเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ที่โปร่งใส
ได้ส�ำเร็จ โดยทีมวิจัยได้สร้าง Transparent
Luminescent Solar Concentrator (TLSC)
ซึ่งเป็นเกลืออินทรีย์ที่ดูดซับความยาวคลื่น
แสงที่ ไ ม่ อ าจมองเห็ น ด้ ว ยตาเปล่ า แต่
สามารถเปลี่ยนพลังงานของการดูดซับแสง
ในอิเล็กตรอนให้เป็นพลังงานไฟฟ้าได้ แม้
งานวิจัยนี้อยู่ในช่วงการทดสอบ ซึ่งเป็นบันได
ก้าวแรกในวงการเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์
ที่จะท�ำให้เ ราจินตนาการได้ว่า ในอนาคต
ทั้งกระจกใส บานหน้าต่าง โทรศัพท์มือถือ
แท็บเล็ตชิ้นเล็ก ไปจนถึงอาคารสูงที่มีกระจก
ขนาดใหญ่ ทุกที่ที่โปร่งใสสามารถเป็นแหล่ง
กักเก็บและสร้างพลังงานแห่งอนาคตได้จริง

Transparent Solar Cell

We are probably familiar with the solar cell
on roof top. What if there is power source
from transparent glasses at our window
panels in the future? There is good news
from the research group of Michigan State
University as they could successfully
create transparent solar cell. This research
group has built Transparent Luminescent
Solar Concentrator (TLSC), which is
organic salt to absorb wavelength of light
that cannot be physically seen by eyes,
but be able to change electron in light that
being absorbed to be electrical energy.
Even though this research is in process
of experiment, which is the first ladder
in technology and science field, we can
imagine that in the future, transparent
glass and window pane, mobile phone,
tiny tablet, and even tall buildings with big
glass panels, can really be the sources of
energy reserving and creating.

Underground Car
Innovation for Reducing
Cold

นวัตกรรมรถใต้ดินคลายหนาว
เป็นปัญหาส�ำหรับชาวลอนดอน เมื่อผู้โดยสารรถไฟใต้ดินในกรุงลอนดอนต้องเผชิญกับ
ปัญหาความร้อนระอุ ขณะที่คนที่อยู่เหนือพื้นดินและผู้อาศัยตามตึกอพาร์ตเมนต์ต้อง
เผชิญกับความหนาวเหน็บและต้องท�ำให้อุณหภูมิในบ้านอุ่นขึ้น ล่าสุดนายกเทศมนตรี
กรุงลอนดอน บอริส จอห์นสัน และทีมงานด้านพลังงานและสิง่ แวดล้อมมองเห็นว่า ความร้อน
จากระบบขนส่งนี้นับเป็นความร้อนที่สูญเปล่า จึงได้นำ� แนวคิดโครงการถ่ายโอนความร้อน
รูปแบบใหม่จากช่องระบายอากาศขนาดใหญ่ของรถไฟใต้ดิน ไปยังท่อความร้อนที่เชื่อมต่อ
กับครัวเรือนในเมืองและแปรพลังงานจากการขับเคลื่อนพาหนะสู่พลังงานความร้อนที่มี
ต้นทุนต�่ำ แต่มีประสิทธิภาพ ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึงร้อยละ 60 เพื่อให้
ชาวลอนดอนไม่ต้องผจญความหนาวอย่างแสนสาหัสเมื่อฤดูหนาวมาถึงอีกต่อไป

ฝักบัวท้าลมหนาว
เชื่ อ ว่ า หนาวนี้ ห ลายคนคงคิ ด ถึ ง เครื่ อ ง
ท�ำน�้ำอุ่นเป็นเพื่อนคู่กาย จนลืมคิดไปว่าใน
ฤดูหนาวเราก็อนุรักษ์พลังงานน�้ำได้เช่นกัน
เจ้าฝักบัว Nebia จากแคลิฟอร์เนีย เป็นหนึ่ง
ในโปรเจ็กต์จาก Kickstarter ทีถ่ กู คิดค้นขึน้ มา
ส� ำ หรั บ คนช่ า งส� ำ ราญในการอาบน�้ ำ โดย
หลักการคือใช้แรงอัดของหยดน�ำ้ เล็กๆ จ�ำนวน
หนึ่งล้านหยดที่ไหลออกมาอย่างรวดเร็วและ
ต่อเนื่อง คล้ายการอาบน�้ำจากละอองไอน�้ำ
แต่ ส ะอาดและมี พ ลั ง ที่ ส� ำ คั ญ ช่ ว ยลดการ
ใช้ น�้ ำ ได้ ถึ ง 70 เปอร์ เ ซ็ น ต์ สนนราคาราว
สามร้อยดอลลาร์ แต่รับรองได้ว่าประหยัดน�้ำ
ในอนาคตได้มากโข

It is such a problem for Londoners when the
passengers, who take underground trains in
London, have to face the swelter, while people
who are on ground and live in buildings, have
to face freezing cold and that they need to
make their places warmer. Recently, Lord
Mayor of London, Boris Johnson and Energy
and Environment team see that heat from
transportation system is wasteful. Therefore,
there comes the new concept of heat transferred project by transferring heat through the
huge air passage of underground railways to
the heat pipe that linked to houses in town.
This is to transform energy, which derived from
vehicle driving, into low cost heat energy with
efficiency. It helps to reduce carbon dioxide
emissions for 60% and keep Londoners warm
with no longer encountering of freezing cold
in next winter.

Shower to Challenge
Cold Wind

It is believable that many of us may
think of having water heater as a
close friend during this winter. And
that we forget we are able to reserve
water-power during winter as well.
Shower “Nebia” from California, one
of the projects from Kickstarter, was
created for showering lovers, by the
principle of using pressure of tiny one
million drips, which continuously drop
very quickly. It is like taking shower by
fine mist, which is clean and powerful.
The significance is that it helps
reducing the use of water for 70%.
The price of Nebia is around three
hundred dollars, but it certainly can
assure the extreme saving of water
in the future.
Photo: www.dlsc.ca/how.html
Photo: www.extremetech.com

Photo: www.qz.com
Photo: www.kickstarter.com
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ชุลี ศุภวรรธนะกุล
รองผู้ว่าการการเงิน

ย้อนกลับไปเมือ่ วันที่ 15 กันยายน 2523 คุณชุลี ศุภวรรธนะกุล เริม่ งาน
วันแรกในการไฟฟ้านครหลวง ด้วยงานด้าน IT เนือ่ งจากจบการศึกษา
ปริญญาตรี สถิติศาสตร์บัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ
มีประสบการณ์ท�ำงานบริษัทเอกชน 2 ปี ในงานด้านวิเคราะห์ระบบงาน
และจัดท�ำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ต่อมาโอนย้ายไปปฏิบัติงานด้าน
นโยบายและแผน
หลังจากจบปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ชีวติ การท�ำงานเริม่ ปรับเปลีย่ นไป เมือ่ ได้รบั มอบหมายให้ไปรับผิดชอบ
งานด้านแผนและงบประมาณในปี พ.ศ. 2540 ซึ่งเป็นปีที่ประเทศไทย
รวมทั้งภูมิภาคเอเชียประสบภาวะวิกฤตเศรษฐกิจต้มย�ำกุ้ง ต่อมา
โอนย้ายไปดูแลงานด้านบริหารการเงินและการลงทุน การจัดท�ำแผน
ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติและงบประมาณประจ�ำปี จนถึงปัจจุบันด�ำรง
ต�ำแหน่งรองผูว้ า่ การการเงิน ดูแลงานด้านแผนการลงทุน จัดหาแหล่ง
เงินทุน การบริหารเงินทุนหมุนเวียน แผนการเงินทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาว
แผนปฏิบัติและงบประมาณประจ�ำปี และการจัดท�ำรายงานงบการเงิน
รวมทั้งการบริหารและก�ำกับดูแลกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
มุ่งสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงทางการเงิน
ปณิธานในการท�ำงานที่รองผู้ว่าการการเงินท่านนี้ยึดถือมาโดยตลอด
คือการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม โปร่งใส ค�ำนึงถึง
ประโยชน์โดยรวมขององค์กรเป็นหลัก จึงมุ่งมั่นในการพัฒนางานและ
พัฒนาคน ควบคู่กันเพื่อสร้างสายงานที่แข็งแกร่ง สามารถเป็นเพื่อน
คู่คิด คู่ความร่วมมือในการพัฒนางานตามแผนยุทธศาสตร์ เพื่อสร้าง
มูลค่าและสร้างความเติบโตให้การไฟฟ้านครหลวงมีเสถียรภาพและ
ความมั่นคงทางการเงิน โดยผลักดันให้ก�ำไรเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit : EP) เป็นตัวชี้วัดผลการด�ำเนินงานในระดับ High Level
Objective เชื่อมโยงแนวคิดในการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเชิง
เศรษฐศาสตร์ (Economic Value Management) กับกระบวนการจัดท�ำ
แผนยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด แผนงานงบประมาณ งานติดตามประเมินผล
รวมทัง้ น�ำมาวิเคราะห์โครงการลงทุน เพือ่ ให้ทกุ หน่วยงานมีสว่ นร่วมและ
มีเป้าหมายร่วมกัน โดยมีระบบการวิเคราะห์ปัจจัยส�ำคัญ เพื่อพิจารณา
คัดเลือกปรับปรุงกระบวนการท�ำงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และ
ส่งผลในการสร้างมูลค่าเพิ่ม ทั้งในรูปแบบการสร้างรายได้จากทรัพย์สิน
ที่มีอยู่ และ/หรือ การบริหารต้นทุนให้มีประสิทธิภาพ
ส่วนหนึง่ ของความส�ำเร็จมาจากความร่วมมือทัง้ จากหน่วยงานผูป้ ฏิบตั งิ าน
ข้อคิดเห็นจากฝ่ายกฎหมายในการปรับปรุงแก้ไขกฎ ระเบียบ และได้รับ
ความร่ ว มมื อ อย่ า งดี ยิ่ ง จากสายงาน IT ในการวางแผน ร่ ว มคิ ด
ร่วมท�ำ เพื่อให้สามารถน�ำ IT มาใช้ทั้งในการลดขั้นตอนการด�ำเนินงาน
ให้รวดเร็วขึ้น ส่งผลต่อการลดต้นทุน รวมทั้งน�ำ IT มาใช้ในการลด
ความเสี่ยงทางการเงินโดยใช้ควบคุมขั้นตอนการปฏิบัติให้เป็นไปตาม
ระเบียบ เพื่อสร้างความโปร่งใส

CHULEE SUPAVATTANAKUL
DEPUTY GOVERNOR, FINANCE

Back on September 15th, 1980, Mrs. Chulee Supavattanakul
started her first working day at Metropolitan Electricity Authority
in IT function as she graduated from Chulalongkorn University
with Bachelor of Science, majoring in Statistics. She had
experienced for 2 years for system analysis and computer
programming in private company. Later on, she was transferred
to work for policy and planning. Once completing her master’s
degree in business administration from Thammasat University,
her working life started to change as she was assigned to supervise
for work planning and budgeting in 1997. It was a year that
Thailand together with countries in Asia had faced Tom Yum
Goong economic crisis. After that, she was transferred to
supervise for finance and investment, strategic planning,
operation planning and annual budgeting. Currently, her position
is Deputy Governor, who controls and supervises for the
investment plans administration; source of investment funds
arrangement, revolving fund management, financial plans for
both of short-term and long-term management, operation
planning and annual budgeting and financial statements
arrangement, including provident fund management and
control.
Focusing on Building up Financial Stability and Security
The working determination in which the Deputy Governor, Finance
Department, has always adhered to is having her duty conducted with
trustworthy, justice and transparency by concerning to the overall benefit
of the Organization in primary. Therefore, she has been simultaneously
focusing on works and human resources developments in order to
create strong work line for being companion and partner for works
development as per strategic plans in order to create value and growth
for Metropolitan Electricity Authority’s financial stability and security.
By carrying forward Economic Profit (EP) to be operation’s performance
indicator for high level objective works, the concept of Economic Value
Management is also linked with the process of strategic plans arrangement, indicators, budget plans and works following up and assessment
including investment projects analysis. The whole process will lead to
the participation from every work units with the common goal. There are
the important factors analysis system to determine, select and improve
work process in order that it will be continuous qualified and have an
effect in value added in terms of generating revenue from existing assets
and/or cost effective management.
A part of success is derived from the cooperation of related work units
and comments from Legal Department for rules and regulations revisal.
As well as the excellent cooperation from IT department in planning,
brainstorming and work collaborating in order to have IT utilized for
reducing the operating procedures and causing impact to the cost
reduction. Moreover, it also help reducing financial risk as IT is enable
to control the operation procedures to be accordant with regulations
in order to create transparency.
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คุณวณิชชา ภาณุภัค ผู้ตรวจการ กฟน.
Ms.Vanicha Bhanubhak, General Inspector of MEA

ผลงานส�ำคัญสายงานการเงิน
ส�ำหรับปี 2558 ผลงานส�ำคัญทีส่ ายงานการเงิน
มีส่วนผลักดันให้ส�ำเร็จตามเป้าหมาย อาทิ
โครงการแผนการเงินระยะยาวรองรับการลงทุน
ตามแผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศ
เป็นสายไฟฟ้าใต้ดนิ ปี 2557 - 2566 เพือ่ รองรับ
การเป็นมหานครแห่งอาเซียนระยะทางรวม
261.6 กิโลเมตร วงเงินลงทุนรวม 143,092
ล้านบาท ส�ำนักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจ
และสั ง คมแห่ ง ชาติ เห็ น ควรให้ เ สนอความ
เห็นชอบในหลักการและจัดล�ำดับความส�ำคัญ
ของพื้นที่ที่เหมาะสม คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
1 กันยายน 2558 มีมติเห็นชอบให้การไฟฟ้า
นครหลวงด�ำเนินการในพืน้ ทีท่ เี่ หมาะสมจ�ำนวน
39 เส้นทาง ระยะทางรวม 127.3 กิโลเมตร
มีกรอบวงเงิน 48,717 ล้านบาท
รวมถึ ง การจั ด ท� ำ โครงสร้ า งอั ต ราค่ า ไฟฟ้ า
ปี 2558 - 2560 ร่วมกับผู้แทนคณะกรรมการ
ก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การพลั ง งานและการไฟฟ้ า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค
เพื่ อ ก� ำ หนดแนวทางในการจั ด ท� ำ ข้ อ มู ล ที่
เป็นองค์ประกอบหลัก อาทิ แผนการลงทุน
ความต้องการรายได้ หลักเกณฑ์ทางการเงิน
ก� ำ หนดกรอบค่ า ใช้ จ ่ า ยที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
สมมุตฐิ านทีส่ ำ� คัญ ประมาณการฐานะการเงิน
อันจะมีผลต่อผลประกอบการของการไฟฟ้า
ในอนาคต รวมทั้งการก�ำหนดแนวทางในการ
เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการบริ ห ารจั ด การ
ค่ า ใช้ จ ่ า ย และการบริ ห ารโครงการลงทุ น
ให้แล้วเสร็จตามเป้าหมาย เป็นไปตามกรอบ
วงเงินที่ก�ำหนดไว้
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คุณภาพคนส�ำคัญไม่แพ้คุณภาพงาน
สิ่ ง ส� ำ คั ญ ที่ ไ ม่ ยิ่ ง หย่ อ นไปกว่ า การพั ฒ นา
คุณภาพงาน คือ คุณภาพคน ทั้งในเรื่องภาวะ
ผู้น�ำ ศักยภาพ และคุณภาพชีวิต ส�ำหรับการ
พัฒนาคุณภาพคนได้ด�ำเนินการตามนโยบาย
ผูว้ า่ การในการน�ำแนวคิด 70:20:10 มาใช้ ด้วย
การมอบหมายโครงการให้รบั ผิดชอบดูแลและ
ก�ำหนดเป้าหมายร่วมกัน ส่วนใดทีไ่ ม่รสู้ ามารถ
สอบถาม เรี ย นรู ้ จ ากผู ้ บั ง คั บ บั ญ ชา เพื่ อ น
ร่วมงาน รวมทั้งศึกษาอบรมเพิ่มเติมในส่วน
ที่ยังขาด ซึ่งมีผลส�ำเร็จเป็นที่น่าภาคภูมิใจใน
คุ ณ ภาพของคนสายงานการเงิ น คื อ คุ ณ
วณิชชา ภาณุภัค ผู้อ�ำนวยการฝ่ายการเงิน
(ปัจจุบนั ด�ำรงต�ำแหน่งผูต้ รวจการ) ได้รบั รางวัล
ชมเชย MEA Leader of the year 2015 และคุณ
สุชยา ลิมโพธิ์ทอง ได้รับรางวัลชนะเลิศ MEA
Coach of the year 2015 ในส่วนของการ
พัฒนากระบวนการท�ำงาน ฝ่ายบัญชีได้รับ
รางวัลคะแนนสูงสุดในระดับรางวัลชมเชยของ
MEA QIP of the year 2015
ในส่วนของคุณภาพชีวติ พนักงาน ได้มสี ว่ นร่วม
ในการผลักดันนโยบายที่จะช่วยให้พนักงาน
ได้รับสวัสดิการที่ดีขึ้นและได้รับผลตอบแทน
ที่สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงาน อาทิ
• การเพิ่ ม วงเงิ น กู ้ ส วั ส ดิ ก ารจากธนาคาร
กรุ ง ไทยจ� ำ กั ด (มหาชน) วงเงิ น กู ้ เ ดิ ม 900
ล้านบาทเพิ่มเป็น 1,600 ล้านบาท โดยได้รับ
ความร่วมมือจากธนาคาร กรุงไทย จ�ำกัด ในการ
ก�ำหนดอัตราดอกเบี้ยและระยะเวลาการกู้เงิน
ที่ท�ำให้พนักงานได้ประโยชน์เพิ่มขึ้น และไม่มี
ผลกระทบต่อการไฟฟ้านครหลวง
• การปรั บ เปลี่ ย นระบบการขึ้ น เงิ น เดื อ น
จากระบบขั้นเป็นระบบร้อยละของพนักงาน
ระดับ 1 - 10 เพื่อสร้างความเป็นธรรมและ
สามารถพิจารณากระจายการให้ผลตอบแทน
ทีส่ อดคล้องกับผลการปฏิบตั งิ านได้อย่างทัว่ ถึง
แต่เนื่องจากเป็นปีแรกจึงใช้เวลาในการชี้แจง
เพื่อสร้างความเข้าใจกับพนักงานในสายงาน
ถึงประโยชน์ที่พนักงานส่วนใหญ่ที่ได้รับจาก
การปรับ เปลี่ยนระบบดังกล่าว
• การปรับปรุงการจ่ายโบนัสพนักงาน เพิม่ ขึน้
จากอัตราคงที่เดิมซึ่งก�ำหนดไว้ 2 เท่า เพิ่มขึ้น
ในระดับที่สอดคล้องกับผลประกอบการและ

The Important Contributions of Finance
Department
There are important contributions of Finance
Department in year 2015, for example: the
project of long-term financial plan to support
the investment for the replacement of the
overhead line by underground cable during
2014 - 2023 in order to prepare for being
metropolitan of ASEAN; the total length is 261.6
kilometers and its total investment amount is
143,092 million Baht. The Office of the National
Economic and Social Development Board
viewed as proper to present consent in
principle and prioritizing of appropriate areas.
On 1st September, 2015, Council of Ministers
adopted to have Metropolitan Electricity
Authority accordingly processed the project
at the appropriate areas for 39 lines with the
total length of 127.3 kilometers and its financial
amount is 48,717 million Baht.
There is also the project of electricity charge
rate for year 2015 - 2017, which is arranged
together with the representatives of Energy
Regulatory Commission, Electricity Generating
Authority of Thailand and Provincial Electricity
Authority in order to determine the road map to
arrange the major essential information such
as investment plan, income requirements,
financial rules, cost effective framing, important
hypothesis, financial status estimation which
will impact to the financial status of Electricity
Authority in the future, including the road map
to increase efficiency in cost management and
investment projects management to achieve
their goals and complied with their defined
budgets.
Quality of Workforce is as Important as
Quality of Works.
The factor which is as important as work
quality development is quality of workforce
in the aspects of leadership, potentiality and
quality of life. For workforce’s quality development, it is followed the Governor’s policy by
using the concept of 70:20:10. There are
projects assigned to employees so that they
will be co-responsible and having their goals
set up together. If there is any unknown issue,
it can be inquired or learn from superior,
colleagues including study and take the additional training course for such unknown issue.
The prideful achievement in human resources
quality in Finance line is Ms.Vanicha Bhanubhak,
Director of Finance Department (currently
holds the position of General Inspector of MEA),

ปณิธานในการท�ำงานที่รองผู้ว่าการการเงินท่านนี้ยึดถือมาโดยตลอด
คือ การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม โปร่งใส ค�ำนึงถึง
ประโยชน์โดยรวมขององค์กรเป็นหลัก
The working determination in which the Deputy Governor,
Finance Department, has always adhered to is having her
duty conducted with trustworthy, justice and transparency
by concerning to the overall benefit of the Organization in
primary.
(นั่ง) คุณชุลี ศุภวรรธนะกุล รองผู้ว่าการการเงิน
Mrs. Chulee Supavattanakul, Deputy Governor (Finance)
(ยืน) คุณเทียมจันทร์ ศรีค�ำ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเงิน
Mrs. Tiamjan Srikham, Assistant Governor (Finance)

คะแนนประเมินผลตามระบบประเมินผลการ
ด�ำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ขณะนี้อยู่ระหว่างการ
พิจารณาเสนอผู้มีอ�ำนาจอนุมัติ
• การบริหารจัดการกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
ด� ำ เนิ น การปรั บ ปรุ ง ระบบการให้ บ ริ ก ารที่
รวดเร็วแก่สมาชิก ในเรื่องระบบการโอนเงิน
การเรียกดูข้อมูล การเลือกปรับแผนการลงทุน
รวมทั้ ง มี ก ารปรั บ เปลี่ ยนนโยบายการลงทุ น
ให้เหลือเพียง 2 นโยบาย คือนโยบายตราสาร
หนี้ นโยบายตราสารทุน และสมาชิกสามารถ
เลือกสัดส่วนการลงทุนที่สอดคล้องกับระดับ
ความเสี่ยงและอายุงานที่เหลือ โดยสามารถ
เลือกสัดส่วนการลงทุนตราสารทุนได้ไม่เกิน
ร้อยละ 50 รวมทั้งด�ำเนินการแก้ไขข้อบังคับ
กองทุ น ให้ พ นั ก งานสามารถเพิ่ ม เงิ น สะสม
ได้สูงสุดถึงร้อยละ 15 เพื่อให้สามารถออมเงิน
ได้ ม ากขึ้ น และเป็ น หลั ก ประกั น ในชี วิ ต
หลังเกษียณ
รองผู้ว่าการการเงิน ยังกล่าวทิ้งท้ายไว้ว่า ใกล้
สิ้นปี 2558 แล้วถึงเวลาของการทบทวนความ
ส�ำเร็จ ข้อผิดพลาด ปัญหาอุปสรรคส�ำคัญที่
พบเจอ ในหนึ่งปีที่ผ่านมา มีบทเรียนใดที่ควร
จดจ� ำ น� ำ มาปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขให้ ดี ขึ้ น กว่ า เดิ ม
ได้อีก ทั้งแผนการด�ำเนินชีวิต แผนการท�ำงาน
แผนการเงิน โดยเริ่มปรับปรุงตัวเองและเป็น
ผู้ให้ก่อนเสมอ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ส่งผล
ให้มีร่างกายที่แข็งแรง จิตใจที่แข็งแกร่ง มีสติ
ตั้ ง มั่ น เลื อ กใช้ ศิ ล ปะชี วิ ต ที่ เ หมาะสมกั บ
สถานการณ์ พร้อมทั้งอวยพรให้ผู้อ่าน MEA
Life+ ทุกท่านได้รับแต่สิ่งดีๆ สดใสรับปี 2559
ที่ก�ำลังจะมาถึงนี้

who received the honorable mention of MEA
Leader of the year 2015, and Ms. Suchaya
Limphothong received the winning award of
MEA Coach of the year 2015. For the work
procedures development, Accounting Department earned the highest point for the honorable
mention of MEA QIP of the year 2015
For the quality of life of the employees, the
Deputy Governor, Finance, has taken part in
pushing policies that would enable employees
to receive better welfare and payment which
are corresponding to the employees’ performance, for example:
• Increasing loan for welfare from Krungthai
Bank Public Company Limited from the original
loan amount of 900 million Baht to be 1,600
million Baht. There is cooperation from
Krungthai Bank Public Company Limited in
interest rate and term of loan determination,
which provide more benefit to the employees
without any impact to the Metropolitan
Electricity Authority.
• The adjustment of salary increase system
from leveling system for the employees in
levels 1 - 10 to be percentage system in order
to create justice and be able to thoroughly
distribute compensation that conforms to
employees’ performance. Anyhow, as it is the
first year of this salary adjustment practice,
therefore, it takes time to clarify for its advantages to create understandings to employees
in work lines.
• The adjustment of bonus payment, which
is increased from the original fixed rate
at 2 months’ salary to be the rate which is
corresponding to the business profits and
the evaluating score as per performance
assessment system of the State Enterprise.

Now it is under the proposal for being
approved by the authorized person.
• Provident fund management. It is improved
in order to provide fast service to the members,
for example; fund transfer system, data
browsing, and investment plan adjustment.
As well as the adjustment of investment
policies, which are reduced to be only 2 policies:
general fixed income fund and equity instrument. The members are able to choose the
investment plan which is conformed to risk
levels and the remaining year of service.
The proportion of equity investments cannot
exceed 50 percent and there is the amendment of funds regulations which allows
employees to increase the maximum cumulative amount for 15 percent in order to save
more money for being security in life after
retirement.
The Deputy Governor, Finance, also come to
the ponder end that as the end of year 2015
is now closing, it is time to review for those
achievements, errors and major obstacles
that having encountered during the year;
in which lessons of them that are worth for
bearing in mind and have them improved to
gain the better results. They are included of
life plan, working plan and financial plan. All
things shall be started by self - improvement
and always be the first person, who give, in
order to create inspiration, which will lead to
have good health, strong mind and stable
consciousness. Choose to spend life in proper
way and suitable with circumstances. Finally,
she concludes with the New Year wish to all
readers of MEA Life+ to receive only good
things and be cheerful to welcome the coming
of 2016.
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“ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง”
หลักการท�ำงานของ
ฝ่ายการเงิน กฟน.
สุชยา ลิมโพธิ์ทอง

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายการเงิน การไฟฟ้านครหลวง

ปัจจุบันภาวะเศรษฐกิจและการเงินมีความ
ผันผวน หรือมีการเปลีย่ นแปลงอยูต่ ลอดเวลา
อัตราดอกเบีย้ อัตราแลกเปลีย่ นของเงินสกุล
ต่างๆ อัตราเงินเฟ้อ และนวัตกรรมทางการเงิน
ที่หลากหลาย ส่งผลให้การบริหารจัดการ
ด้านการเงินต้องพัฒนาและปรับตัวให้ทันกับ
สถานการณ์ ต ่ า งๆ รวมทั้ ง เทคโนโลยี แ ละ
วิทยาการทางการเงินสมัยใหม่
ฝ่ายการเงินเปรียบเสมือนเส้นเลือดขององค์กร
เป็นหน่วยงานสนับสนุนบริหารสภาพคล่อง
หล่อเลีย้ งให้องค์กรสามารถด�ำเนินงานได้อย่าง
ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ โดยมีวิสัยทัศน์
“บริหารจัดการด้านการเงินขององค์กรให้มี
ความมั่นคงอย่างยั่งยืน”
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของฝ่ายการเงิน
บริหารจัดการด้านการเงินขององค์กร ก�ำหนด
กลยุทธ์นโยบายบริหารการเงิน จัดหาเงินทุน
และบริหารสภาพคล่องทางการเงิน ควบคุม
ตรวจสอบ ด� ำ เนิ น การรั บ -จ่ า ยเงิ น รวมทั้ ง
ตรวจสอบและด�ำเนินการเกี่ยวกับภาษีอากร
รวมทั้งบริหารจัดการกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
โดยยึดหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ภายใต้
กฎระเบียบข้อบังคับที่ก�ำหนด รวมทั้งบริหาร
จัดการความเสี่ยงทางการเงินขององค์กร
การบริหารจัดการ
ฝ่ า ยการเงิ น บริ หารจั ด การด้ า นการเงิ น ให้ มี
ความมัน่ คง ทันสมัย เพือ่ รองรับการเปลีย่ นแปลง
อย่างรวดเร็วของภาวะเศรษฐกิจและเทคโนโลยี
โดยยึดหลัก “e-Finance และ e-Payment”
มีการพัฒนาปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง โดย
น�ำเครื่องมือทางการเงินและระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศใหม่ๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ ท�ำให้
การด�ำเนินงานเป็นระบบเป็นที่พึงพอใจของ
ผู้รับบริการทั้งภายนอกและภายในองค์กร
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ในช่วงปี 2557 ที่ผ่านมา ฝ่ายการเงินได้พัฒนา
กระบวนการจ่ า ยเงิ น ให้ เ จ้ า หนี้ ก ารค้ า โดย
การเพิ่ ม ช่ อ งทางการจ่ า ยช� ำ ระหนี้ ด ้ ว ยวิ ธี
การโอนเงิ น เข้ า บั ญ ชี เ งิ น ฝากธนาคารของ
เจ้าหนี้ (e-Payment) เพือ่ ให้บริการจ่ายช�ำระหนี้
รวดเร็วและคล่องตัวมากขึ้น ท�ำให้ผู้รับบริการ
เกิดความพึงพอใจมากขึ้น
ยึดหลัก Continuous Improvement
ฝ่ายการเงินยังคงปรับปรุงกระบวนการท�ำงาน
อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2558 ได้ขยายผลของ
e-Payment ไปพัฒนากระบวนการจ่ายเงิน
สวัสดิการให้กบั พนักงานโดยวิธกี ารโอนเงินเข้า
บัญชีเงินฝากของพนักงานแทนการจ่ายด้วย
เงินสด ซึ่งเริ่มโครงการน�ำร่องกับ 2 สายงาน
คือ สายงานการเงิน และสายงานเทคโนโลยี
สารสนเทศและระบบสื่ อ สาร ตั้ ง แต่ วั น ที่ 1
พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป มีวัตถุประสงค์
หลั ก เพื่ อ ลดระยะเวลาในการเบิ ก จ่ า ยเงิ น
และลดความเสี่ยงในการถือเงินสด ด้วยการ
เชื่ อ มโยงระบบสารสนเทศของการไฟฟ้ า
นครหลวงกั บ ระบบธนาคารอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
มาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการท�ำงาน ซึง่ จะ
ท�ำให้องค์กรสามารถลดต้นทุนในระยะยาวได้
การบริ ห ารจั ด การด้ า นการเงิ น ให้ มี ค วาม
ทั น สมั ย และมี ค วามมั่ น คงอย่ า งยั่ ง ยื น

นอกจากปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นากระบวนการ
ท�ำงานแล้ว ฝ่ายการเงินมีความต้องการที่จะ
พัฒนาให้สังคมในฝ่ายการเงินเป็นสังคมอุดม
ปัญญาโดยการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
ให้ศึกษาหาความรู้อยู่ตลอดเวลา ไม่หยุดนิ่ง
เพราะการเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุด “Knowledge
is endless to Learn” รวมทั้ ง การน� ำ
เครื่ อ งมื อ 70:20:10 มาใช้ ใ นการพั ฒ นา
บุ ค ลากรในทุ ก ระดั บ ให้ พ นั ก งานมี ส ่ ว นร่ ว ม
เพื่อให้การไฟฟ้านครหลวงก้าวไปสู่การเป็น
องค์กรสมรรถนะสูง

“Continuous Improvement” Working
Principle of Finance Department, MEA
SUCHAYA LIMPHOTHONG			

DIRECTOR OF FINANCE DEPARTMENT, MEA

Nowadays, economic and financial situations are fluctuated or kept changing all
the time. Interest rates, currencies exchange rates, inflation rates and various
financial innovations have caused the necessary for financial management,
development and improvement in order to make it up-to-date and situations
as well as modernized financial technology and science.
Finance department can be compared to
blood vessel of organization; the work unit
that supports and manages liquidity to
lubricate the whole organization to be able to
effectively continue its operations, under the
vision: “manage the organizational finance
to be sustainable secured”.

Duty and Responsibility of Finance
Department
To manage finance of organization, set up
organization’s financial strategic policy, raise
capital, manage financial liquidity, control,
verify and process account receivable and

account payable together with to verify and
process taxation, manage provident fund by
following good corporate governance principle
under rules and regulations defined including
to manage financial risk of organization.
Management
Finance Department has managed the finance
to be secured and up-to-date in order to cope
with the rapid changes of economic and
technology situations, by following the
principles of “e-Finance and e-Payment”.
There is continuous improvement of works
by beneficially using new financial tools and
information technology system to systematically create satisfaction to our customers for
both internal and external of organization.
During the past 2014, Finance Department
had developed payment process for trade
account payable by increasing payment
channel; transferring fund to bank accounts
of creditors (e-Payment) in order to speed up
the payment with more flexibility and that our
customers are more satisfied.
Following the Principle of Continuous
Improvement
Finance Department has also continuously
improved the work processes. In year 2015,
we have extended results of e-Payment by
having it developed for fringe benefit payment
to employee. We have transferred fund into
employee’s bank account instead of paying
by cash. Our pilot project was launched for
2 departments: Finance Department and
Information and Communication Technology
Department, from November 1st, 2015 onwards.
Its objective is to reduce the period of time
for disbursement and risk caused by cash in
hand. It is processed by linking the information
technology system of Metropolitan Electricity
Authority with electronic banking to improve
this work process, which will help reducing
organization’s cost in long term as well.
In order to manage finance to be sustainable
secured and up-to-date, besides of work
process improvement and development,
Finance Department also intends to develop
our department to be intellectual society. We
promote and have our personnel developed by
continuously learning without ceasing because
“knowledge is endless to learn”. We also use
the format 70:20:10 to develop our personnel
of every level and have them all engaged in
order that Metropolitan Electricity Authority will
approach to be High Performance Organization.

“การงบประมาณ”

เครื่องมือส�ำคัญในการบริหารองค์กร
สุวรรณี บุญแจ่ม

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายงบประมาณ การไฟฟ้านครหลวง

ในการบริหารงานขององค์กรขนาดใหญ่ เครื่องมืออย่างหนึ่งที่ส�ำคัญในการช่วยให้ผู้บริหาร
ใช้ประโยชน์ในด้านการตัดสินปัญหาและการควบคุมการด�ำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
คือ “การงบประมาณ” ซึ่งการไฟฟ้านครหลวงได้น�ำกระบวนการดังกล่าวมาใช้ในการก�ำหนด
เป้าหมายและนโยบายการด�ำเนินงาน เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรและทรัพยากรให้
สอดคล้องกัน โดยปัจจุบนั เป็นการจัดท�ำงบประมาณเป็นแบบมุง่ เน้นผลงาน (Performance-Based
Budgeting System : PBBS ) มีการก�ำหนดเป้าหมายต่างๆ ที่เป็นรูปธรรม มีดัชนีชี้วัดผลสัมฤทธิ์
ของงานและสามารถวัดและประเมินผลโดยเน้นความรับผิดชอบแทนการควบคุมแบบรายละเอียด
ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ฝ่ายงบประมาณได้มุ่งมั่นปรับปรุงและพัฒนากระบวนการท�ำงาน
อย่างต่อเนื่อง โดยมีการพัฒนากระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามเร่งรัดรายจ่ายลงทุน
เพือ่ ให้มรี ะบบการติดตามและประเมินผลทีม่ ปี ระสิทธิภาพ สนับสนุนการด�ำเนินงานของหน่วยงาน
ให้ได้ตามเป้าหมาย โดยเน้นการวางแผนด�ำเนินงานเชิงป้องกัน อาทิ การก�ำหนดหลักเกณฑ์การ
ตั้งงบประมาณตามความพร้อมจ�ำแนกเป็นกลุ่มตามเกณฑ์ข้อก�ำหนด (Criteria) ได้แก่
• มีแผนการด�ำเนินงาน/แผนบริหารจัดการดี (กลุ่ม A)
• มีความพร้อมตามข้อก�ำหนด Spec. / แบบราคากลาง / ร่าง TOR (กลุ่ม B)
• ไม่มีความพร้อมตามข้อก�ำหนด (เข้าเกณฑ์บางข้อ) มีความเสี่ยง (กลุ่ม C)
รวมทั้งได้มีการประสานความร่วมมือกับ ฝ่ายวางแผนและบริหารทรัพย์สินเทคโนโลยี (งาน ICT)
สร้างเครือ่ งมือต้นแบบเพือ่ การบริหารงบลงทุนในการพัฒนาการติดตามแบบ “Manages Criteria
C” (Excel File ) ผ่าน Web Base + Alert (ผู้บริหาร/ผู้เกี่ยวข้อง) นอกจากนี้ ยังใช้การก�ำหนด
ผู้ประสานงานและวิธีประสานงานแบบ Cross Function เพื่อพิจารณาปัญหา อุปสรรค แนวทาง
แก้ไข และวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น
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ในการด�ำเนินการตามที่กล่าวมา ฝ่ายงบประมาณจะได้มีการขยายขอบเขตการติดตามรายงาน
ผ่าน Web Base กับงานอื่นให้ทั่วทั้งองค์กร โดยในการ Implement ได้ก�ำหนดการด�ำเนินงาน
เป็นช่วงระยะเวลา
ทั้งนี้ ฝ่ายงบประมาณ จะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการบริหารงาน ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง
แก้ไขจัดท�ำเป็นองค์ความรู้ เพือ่ ให้ทกุ หน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาการบริหาร
งบประมาณต่อไป

“Budgeting” An Important Tool for
Organizational Development

“รายงานทางการเงิน
โปร่งใส” หัวใจหลัก
ของฝ่ายบัญชี กฟน.
ปิติ เย็นส�ำราญ

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบัญชี
การไฟฟ้านครหลวง

SUWANNEE BOONJAM

DIRECTOR OF BUDGET DEPARTMENT, MEA
For a large organization’s work management, one of the important tools is budgeting, which can
help the Executives to beneficially use for decision making and working control to achieve the
efficiency. Metropolitan Electricity Authority has brought such procedure to determine goals and
work processes in order to prepare the readiness of personnel and resources to be complied
with one another. At the present, the budgeting has been processed as per Performance-Based
Budgeting System: PBBS. Substantial goals are set together with indicators of performance
achievement that can be measured and evaluated by emphasizing on responsibility instead of
being controlled in detail.
During the past, Budget Department had focused on continuous improvement and development
of work process. The procedure to increase effectiveness in development for following and
accelerating capital expenditure was developed in order to have the efficient monitoring and
evaluating systems. We had supported our work units’ operations to achieve goals by emphasizing on preventive working plan, for example; setting up criteria for budgeting as per their
preparedness and have them categorized into groups as follows:
• Having operating plan/good operating plan (Group A)
• Having prepared as per specifications/cost estimate/ draft of Term of Reference (Group B)
• No preparedness as per specifications (qualified only for some parts of criteria), being risky
(Group C)
We also had cooperated with Technological Asset Planning and Management Department (ICT
dept.) to build up prototype tooling for capital budget management in order to use to follow
up: “Manages Criteria C” (Excel File ) through Web Base + Alert (Executives/Related Persons).
Besides, we had set up coordinators and liaison by cross functions to consider for problems,
obstacles, solving methods and analyze the impact which may occur.
For such process mentioned above, Budgeting Department will extend it by following up reports
through web base with other work lines throughout the organization and its implementation will
be done in period of time.
The Budgeting Department will collect information regarding to work managements, problems,
obstacle and solving methods and have them organized to become knowledge. Therefore,
every work unit can use it as the information for further budgeting management improving and
developing.
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การไฟฟ้านครหลวง มีวิสัยทัศน์มุ่งสู่การเป็น
องค์ ก รสมรรถนะสู ง (High Performance
Organization) และให้ความส�ำคัญต่อนโยบาย
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate
Governance) การด� ำ เนิ น งานขององค์ ก ร
มีความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ท�ำให้
ได้รับรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 4 (NACC
Integrity Awards) ประจ� ำ ปี 2557 จาก
ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
ฝ่ายบัญชีเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีความมุ่งมั่น
ตั้ ง ใจที่ จ ะด� ำ เนิ น งานตอบสนองวิ สั ย ทั ศ น์
และนโยบายขององค์ ก ร โดยมี ห น้ า ที่ แ ละ
ความรั บ ผิ ด ชอบหลั ก ในงานด้ า นการบั ญ ชี
ขององค์กร การจัดท�ำงบการเงินให้ถูกต้อง
เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
ทัง้ มาตรฐานการบัญชีไทย (IAS) และมาตรฐาน
การบัญชีสากล (IFRS) และจัดท�ำรายงานบัญชี
บริหารเพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการบริหารของ
องค์กร รวมทั้งศึกษาพัฒนาระบบงานบัญชี
การเงินและบัญชีบริหาร ให้สามารถใช้บริหาร
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองวิสยั ทัศน์
กลยุทธ์ เป้าหมายขององค์กรโดยรวม สนอง
นโยบายภาครัฐ และองค์กรก�ำกับดูแล และ
ให้ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบายการก� ำ กั บ ดู แ ล
กิจการที่ดี ซึ่งตระหนักถึงความส�ำคัญในการ
ด�ำเนินงานอย่างโปร่งใสมีประสิทธิภาพ และ
มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ฝ่ายบัญชีจดั ท�ำรายงานทางการเงินของการไฟฟ้า
นครหลวงอย่างถูกต้อง เป็นไปตามข้อก�ำหนด
ของกฎหมาย และมาตรฐานบัญชีตามหลัก
การบั ญ ชี ที่ รั บ รองทั่ ว ไป ใช้ น โยบายบั ญ ชี ที่
เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสม�่ำเสมอ โดยยึด
หลักความระมัดระวัง ถูกต้องครบถ้วน เป็น
จริ ง และสมเหตุ ส มผลในการจั ด ท� ำ รวมทั้ ง
มี ก ารเปิ ด เผยข้ อ มู ล ที่ ส� ำ คั ญ ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินอย่างเพียงพอและทันเวลา
ซึ่ ง จะเป็ น ประโยชน์ ต ่ อ ผู ้ ใ ช้ ง บการเงิ น โดย
คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบในการไฟฟ้านครหลวง
ซึง่ ประกอบด้วยกรรมการทีเ่ ป็นอิสระ ท�ำหน้าที่
ก�ำกับดูแลสอบทานความน่าเชื่อถือและความ
ถูกต้องของรายงานทางการเงิน รวมถึงระบบ
บริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน
การตรวจสอบภายใน และการก� ำ กั บ ดู แ ล
กิ จ การที่ ดี ใ ห้ เ ป็ น ไปอย่ า งพอเพี ย งและ
เหมาะสม รวมถึ ง ส� ำ นั ก งานการตรวจเงิ น
แผ่นดินได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ
งบการเงินของการไฟฟ้านครหลวง จึงมั่นใจ
ได้ว่างบการเงินของการไฟฟ้านครหลวงเป็น
ที่น่าเชื่อถือ
ทั้งนี้ ฝ่ายบัญชีได้ด�ำเนินการด้วยระบบบริหาร
คุณภาพ (Quality Management System :
QMS) โดยด� ำ เนิ น การโครงการปรั บ ปรุ ง
คุณภาพการท�ำงาน (Quality Improvement
Program/Process: QIP) ชื่อโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บและค้นหาเอกสาร
การจ่ า ยเงิ น และสนั บ สนุ น พนั ก งานศึ ก ษา
เพิ่ ม ทั ก ษะประสบการณ์ ด ้ า นคณิ ต ศาสตร์
ประกั น ภั ย เพื่ อ จั ด ท� ำ และวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล
ค่าใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาล กรณีการถ่ายโอน
ความเสีย่ งค่ารักษาพยาบาลด้วยการท�ำประกัน
สุขภาพ เพื่อสนองการบริหารจัดการค่าใช้จ่าย
ขององค์กร

“Transparent Financial Report”

Essence of Accounting Department, MEA
PITI YENSUMRAN		

DIRECTOR OF ACCOUNTING DEPARTMENT, MEA
Metropolitan Electricity Authority has a vision to
be High Performance Organization and gives
precedence to good corporate governance.
The organization’s work process provides
fairness to all stakeholders. Therefore, MEA
was granted for the 4th time for transparent
organization award: NACC Integrity Awards
of year 2014, from Office of Public Sector
Anti-Corruption Commission (PACC).
Accounting Department is one of the work units
that focusing on working to respond to vision
and policy of organization. Its main duty and
responsibility are organization’s accounting
works; financial statements arrangement to be
corrected as per accounting standard, which is
acceptable in general for both of International
Accounting Standard (IAS) and International
Financial Accounting Standard (IFRS), arrange
managerial accounting reports to be supporting information for organization, including
study and develop financial accounting and
managerial accounting systems and have
them efficiently used for responding entirely to
vision, strategies, and goals of organization.
Moreover, our operation is responded to government and organization’s policies; control
work process to be complied with good corporate governance, which is being aware of the
importance of transparent and efficient work
operation and responsible for all stakeholders.
Accounting Department has correctly arranged
financial reports of the Metropolitan Electricity
Authority to meet requirements of the law and
accounting standard as per accepted general

accounting principles. We have used suitable
accounting policy and regularly practice it
to arrange realistic and reasonable financial
reports arrangement with carefulness. The
important information is adequately revealed
in notes for financial statements in time, which
are useful for the users of financial statements.
By this, Board of Directors of Metropolitan
Electricity Authority has appointed internal
committee, which is independent committee,
to control and re-examine the reliability and
correctness of financial reports including risk
management system, internal control system,
internal audit system and good corporate
governance to be sufficient and suitable. The
Office of the Audition General of Thailand
also examines and provides comment to the
financial statements of Metropolitan Electricity
Authority as well. Therefore, they ensure that
the financial statements of Metropolitan
Electricity Authority are trustworthy.
Accounting Department is operated by
Quality Management System: QMS. We have
processed the Quality Improvement Program/
Process: QIP. The project is called Efficiency
Increased for Filing and Payment Documents
Searching project. We have supported our
staffs to further study to increase skill and
experience regarding to actuarial science in
order to arrange and analyze the information
of medical expenses for the case of replacing
the risk of medical expenses by having health
insurance in order to respond to expenses
management of organization.
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รชตพงศ สุขสงวน

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายวิจัยความเสี่ยงธุรกิจ
ธนาคารกรุงไทย

9 Mega Trends : แนวโน้มบริบทใหม่
ในโลกเศรษฐกิจ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกเศรษฐกิจและธุรกิจ มีทั้งปัจจัยที่เป็นโอกาส และปัจจัยที่เป็น
ความท้าทาย ดังนัน้ ความสามารถในการปรับตัวพร้อมรับกับสถานการณ์ทเี่ ปลีย่ นแปลงเหล่านัน้
ย่อมส่งผลต่อความคงอยู่ของธุรกิจทั้งในปัจจุบันและในอนาคต บทความนี้จึงขอน�ำเสนอ
การเปลี่ยนแปลงในสังคมและเศรษฐกิจที่ส�ำคัญ 9 เรื่อง แม้ว่าส่วนใหญ่เป็นการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นแล้ว แต่ก็จะส่งผลกระทบมากขึ้นเรื่อยๆ ผู้ประกอบการจึงควรเรียนรู้และติดตาม
เพื่อประโยชน์ในการปรับตัว และแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ที่น่าสนใจต่อไป

Aging
society

Mega Trend 2:
สังคมผู้สูงอายุ
Urbanization
Green
economy

Digital
economy
She_conomy
(Womenomic)

MEGA
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Shift in
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Mega Trend 1:
เศรษฐกิจในเชิงดิจิทอล
การค้าขายในระบบดิจติ อล จะท�ำให้ฐานลูกค้า
ขยายออกไปอย่ า งไม่ มี ขี ด จ� ำ กั ด น� ำ มาซึ่ ง
โอกาสในการสร้ า งรายได้ จ� ำ นวนมหาศาล
รวมถึงโอกาสในการระดมทุนเพื่อสร้างสินค้า
หรือท�ำธุรกิจผ่านทางเว็บไซต์ที่เป็นตัวกลาง
(Crowdfunding) นอกจากนั้น ยังสามารถน�ำ
เทคโนโลยีดิจิตอลในด้านต่างๆ มาใช้ในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการด�ำเนินธุรกิจ หรือ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้ง
ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Data Analytic)
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มีการคาดการณ์ว่าไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
อย่างสมบูรณ์ในปี 2571 ซึ่งจะส่งผลกระทบ
ที่ส�ำคัญ เช่น ท�ำให้อัตราการพึ่งพิงเพิ่มสูงขึ้น
โดยประชากรวั ย แรงงานที่ มี ร ายได้ จ ะต้ อ ง
รั บ ภาระดู แ ลผู ้ สู ง อายุ ใ นจ� ำ นวนที่ ม ากขึ้ น
นอกจากนี้จ�ำนวนแรงงานที่ลดลงจะส่งผลต่อ
ประสิ ท ธิ ภ าพในการผลิ ต ก่ อ ให้ เ กิ ด ปั ญ หา
ศักยภาพในการแข่งขันของประเทศด้วย ในส่วน
ของผู ้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ควรต้ อ งเตรี ย มพร้ อ ม
ทัง้ ในเรือ่ งของการพัฒนาทักษะแรงงาน การน�ำ
ระบบเทคโนโลยี ม าใช้ รวมถึ ง การส่ ง เสริ ม
ระบบการออมเพื่ อ วั ย เกษี ย ณ อย่ า งไรก็ ดี
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุก็เป็นโอกาสในการ
เติบโตให้กับหลายธุรกิจ เช่น ธุรกิจเกี่ยวกับ
การแพทย์ โรงพยาบาล Nursing Home ส�ำหรับ
ผู้สูงอายุ เป็นต้น

Mega Trend 3:
การมีลักษณะเป็นเมือง
การขยายตัวของความเป็นเมืองไปสู่หัวเมือง
ในชนบทหรือภูมิภาค เป็นกระแสใหม่ที่เกิดขึ้น
ทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย เมื่อชุมชนเมือง
โตขึน้ ขนาดเศรษฐกิจและรายได้ของประชากร
ก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตาม ธุรกิจต่างๆ ก็มีโอกาส
ทางการตลาดเพิ่มขึ้น

Rachatapong Suksanguan
Senior Vice President,
Business Risk Research
Krung Thai Bank

9 MEGA TRENDS:
THE TRENDS IN
NEW CONTEXT
ECONOMIC WORLD
The changes of today economic and
business world are included of the
factors which can be both of opportunity and challenging. Therefore,
the adaptation ability to be ready for
the changing situations will effect
toward the existence of business in
the present and future. This article
will present 9 mega trends regarding
to the changes in society and economy.
Even though, almost of them have
already occurred, their impact is
continually increasing. The entrepreneurs, then, shall study and follow
them in order to gain benefits for
adaptation and new interesting
business opportunity exploring.
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Mega Trend 4:
เศรษฐกิจสีเขียว
แนวโน้ ม เศรษฐกิ จ สี เ ขี ย ว หรื อ การที่ สั ง คม
เรี ย กร้ อ งให้ นั ก ธุ ร กิ จ หรื อ ผู ้ ผ ลิ ต สิ น ค้ า และ
บริการ ต้องตระหนักถึงการมีส่วนรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม แนวโน้มนี้มีบทบาท
และส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจมากขึ้นเรื่อยๆ
อีกทั้งเป็นอีกโมเดลเศรษฐกิจที่จะช่วยรักษา
ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น และสร้ า ง
โอกาสทางธุรกิจ

Mega Trend 5:
การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ
โลกของเราร้อนขึ้นเรื่อยๆ สภาพภูมิอากาศ
ก็แปรปรวน เกิดภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติบอ่ ยครัง้
และแต่ละครัง้ ก็มแี นวโน้มรุนแรงขึน้ ซึง่ ไม่เพียง
ส่ ง ผลกระทบต่ อ ชี วิ ต ความเป็ น อยู ่ ข อง
ผู้ประสบภัยเท่านั้น ยังอาจส่งผลต่อเศรษฐกิจ
โดยรวมของประเทศ และอาจกระทบต่อเนื่อง
ไปยังประเทศอื่นๆ ด้วย ผู้ประกอบการธุรกิจ
จึงต้องมีแผนส�ำรองส�ำหรับรองรับเหตุการณ์
ภัยพิบัติต่างๆ เพื่อบรรเทาความเสี่ยงที่มีแนว
โน้มเพิ่มขึ้นทุกปี

Mega Trend 6:
สิ่งปกติสิ่งใหม่ส�ำหรับอัตราการเติบโต
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
เศรษฐกิจไทยก�ำลังเข้าสู่บริบทใหม่ จากที่เคย
โตเฉลี่ยประมาณ 5% ในทศวรรษนี้จะโตเฉลี่ย
เหลือ 3% ต่อปีเท่านั้น การส่งออกจะขยายตัว
ในเกณฑ์ต�่ำ ส่วนหนึ่งจากผลของปัญหาเชิง
โครงสร้าง ที่ท�ำให้มีการย้ายฐาน หรือไปลงทุน
ต่างประเทศมากขึ้น นอกจากนี้ ความสามารถ
ในการแข่ ง ขั น ของไทยมี แ นวโน้ ม ลดลงเมื่ อ
เทียบกับประเทศคู่แข่ง เพราะปัจจัยแวดล้อม
ต่างๆ ได้เปลีย่ นไป หนีค้ รัวเรือนทีส่ งู ถึง 70 - 80%
ของ GDP จะยังท�ำให้การบริโภคโตได้ยาก
อีกพักใหญ่

Mega Trend 7:
ความรู้ทางการเงิน
ปั จ จุ บั น และแนวโน้ ม ต่ อ ไป ประชาชนจะมี
ความรู้ทางด้านการเงินมากขึ้น ท�ำให้สามารถ
เลือกและเข้าใจแหล่งออมเงินและระดมทุน
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usage and the money saving system for
retirement promoting. Nevertheless,
entering into the super-aged society is
also the opportunity for many businesses’
growth such as the medical business,
hospital and nursing home for elderly, etc.

Mega Trend 3: Urbanization

Mega Trend 1: Digital Economy
The commerce via digital system will
unlimitedly enlarge the customer base,
which brings the opportunity to earn huge
sum, and also the fundraising opportunity
for product establishment or business
proceeding via intermediary website
(crowdfunding). Besides, digital technologies can be used to improve the business
proceeding efficiency or increase the
competitiveness and effectively help
analyzing the data in-depth (data analytic).

Mega Trend 2: Aging Society
It is estimated that Thailand will be completely entering into a super-aged society
in year 2028, which will cause the important
impact such as the increasing of dependency ratio. The working-age population
with income will be obliged to care for the
elderly in greater numbers. Furthermore,
the decrease of manpower will affect
toward the production efficiency and
then cause the problem regarding to the
competitive potentiality of the country. For
the entrepreneurs, the readiness should
be well prepared, for example; the working
skills development, the technology system

The expansion of urbanization to the
provinces in rural or region is a new flow
occurred to all over the world including
Thailand. As the urban area grows, the
economic size and population’s income
are likely to increase accordingly and the
marketing opportunity for the business will
be increased as well.

Mega Trend 4: Green Economy
The trend of green economy or the request
from society to entrepreneurs or manufacturers and service providers to be aware
and take part in social and environment
responsibility has a role and gradually
affect toward the economic system. It also
becomes the economic model that helps
to maintain the capabilities to compete
and create the business opportunities.

Mega Trend 5: Climate Change
Our world becomes gradually warmer and
the climate keeps changing. Meanwhile,
the natural disaster happens very often
and it is likely to be more severe. Besides
of affecting toward to the lives of the
victims, it may impact to the overall economy of the country and continue to
impact to other countries as well. The
entrepreneurs, then, need to have the
contingency plans to cope with the natural
disasters in order to alleviate the risk that
seems to increase in every year.

Aging
Aging
society

society

Aged
society

9.2%

10.4%

Thailand
14.7%

2543

2548

2553

Source: NSO, KTB Business Risk Research Dept.
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ที่ มี ค วามหลากหลายและซั บ ซ้ อ นมากขึ้ น
รวมถึงการใช้บริการหรือเครื่องมือทางการเงิน
ที่จะมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการด�ำเนิน
ธุ ร กิ จ และลดต้ น ทุ น ทางการเงิ น ได้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น
ด้วย ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้สถาบันการเงินต่างๆ
เร่งพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน
ที่ ห ลากหลาย รวมทั้ ง ยั ง ช่ ว ยให้ ต ลาดเงิ น
ตลาดทุนในประเทศขยายตัวมากขึ้น

Mega Trend 8:
การเปลี่ยนแปลงขั้วอ�ำนาจของเศรษฐกิจ
โลก
การเปลีย่ นขัว้ อ�ำนาจของเศรษฐกิจโลก จากเดิม
ที่ถูกขับเคลื่อนโดยกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว
ไปสู่ประเทศตลาดเกิดใหม่ อย่างกลุ่ม BRIC
(บราซิ ล รั ส เซี ย อิ น เดี ย และจี น ) รวมถึ ง
อินโดนีเซีย เม็กซิโก และตุรกี ซึ่งยังมีแนวโน้ม
เติบโตในเกณฑ์สูง ส่งผลให้เกิดความต้องการ
สินค้าและบริการใหม่ๆ เพิ่มขึ้น จึงเป็นโอกาส
ของผูป้ ระกอบการไทยทีจ่ ะหาลูท่ างลงทุน หรือ
ส่งออกสินค้าไปยังประเทศเหล่านั้น เพื่อเพิ่ม
ตลาด หรือลดความเสี่ยงจากตลาดหลักเดิม
ที่มีแนวโน้มชะลอตัวลง

Mega Trend 9:
เศรษฐกิจโดยอิสตรี
แนวโน้มที่โลกเศรษฐกิจและธุรกิจจะให้ความ
ส�ำคัญกับกลุ่มสตรีเพศมีมากขึ้น การที่ผู้หญิง
ได้รับการยอมรับและมีต�ำแหน่งสูงขึ้น จะช่วย
กระตุ้นให้ผู้หญิงที่มีความสามารถ ก้าวเข้า
สู่ระบบเศรษฐกิจและธุรกิจมากขึ้น อันจะส่ง
ผลบวกต่ อ ระบบเศรษฐกิ จ ในภาวะที่ ต ลาด
ขาดแคลนแรงงาน แนวโน้ ม ที่ ป ระเทศไทย
ก�ำลังก้าวเข้าสูส่ งั คมผูส้ งู อายุทสี่ มบูรณ์มากขึน้
อีกทัง้ สัดส่วนประชากรหญิงของไทยก็มากกว่า
ประชากรชาย การเพิ่มสัดส่วนแรงงานสตรี
ในระบบธุ ร กิ จ ก็ น ่ า จะเป็ น อี ก แนวทางหนึ่ ง
ที่น่าสนใจ ในมุมของผู้ประกอบธุรกิจ อาจ
ต้องเตรียมรับกับกระแส womenomic โดยมี
การปรับปรุงสภาพแวดล้อมการท�ำงาน หรือ
กฎระเบียบให้เหมาะสมกับแรงงานสตรีมากขึน้
รวมถึงการจัดสวัสดิการทีเ่ อือ้ ต่อการท�ำงานของ
ผู้บริหารหญิงมากขึ้น

Avg.growth 9%
(Golden age)

Avg.growth 5%
(After crisis)

Avg.growth 3%
(Political turmoil)

GDP (Inflation adjust)

New
normal
in thai GDP
growth

2533

2543

ที่มา : NESDB, Thailand Future Analysis

Mega Trend 6: New Normal in
Thai GDP Growth
Thai economy is entering into the new
context. From 5% growth in average, it will
be only 3% growth in average per year for
this decade. The export will expand lowly
due to the consequences of structural
problems, which cause the offshoring
or more investment be made in foreign
countries instead. Besides, as many
environmental factors have changed, the
competitiveness of Thailand is likely to
be lower when compared to competitor
countries. The household debt is high for
about 70 - 80% of the GDP; therefore, the
consumption will hardly be growing for
quite a long time.

Mega Trend 7: Financial Literacy
Nowadays and for the upcoming trend,
people is going to have more financial
literacy. Therefore, they will be able to
choose and understand the various kinds
and complicated sources of money saving
and fundraising together with knowing of
how to use the financial services and tools
to increase the efficiency for business and
reduce the financial costs. These factors
will urge the financial institutes to hurriedly
develop the various financial products
and services and they will also help to
enlarge the domestic money market and
capital market.

Mega Trend 8: Shift in Global
Economic Power
The shift of global economic power,
which originally was driven by the group
of developed countries, has changed to

2553

2557

be driven by the emerging market
countries such as BRIC (Brazil, Russia,
India and China) including Indonesia,
Mexico and Turkey. These countries’
growth rate is still high and it causes the
demand of new products and services.
Therefore, it is the opportunity for Thai
entrepreneurs to explore for the new
investment or export the products to
these countries in order to increase the
marketing channels or reduce the risk may
occur from the original main markets,
which are likely to be slowing down.

Mega Trend 9: She_conomy
(Womenomic)
The global economic and business trends
are giving more precedence to women.
As women have been in higher positions
and recognized, those with capabilities
will step into the economic and business
systems more than before and that will
positively impact to the economic
system during labor shortage situation.
As Thailand is entering to the aging society
and the proportion of female population
is higher than male population, therefore,
to increase the proportion of female
labor in business system is an interesting
method. From the angle of entrepreneurs,
the preparation for the trend of womenomic
should be done by improving the working
environment or working rules to be more
suitable for female labor including
arranging the welfare, which help providing
more support for the female executive.
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C O V ER STOR Y

ความสุขเกิดขึ้นได้ทุกวัน
เกรท - วรินทร ปัญหกาญจน์
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“ผมคิดว่าความสุขกับความส�ำเร็จเป็น
คนละเรื่องกันนะ คนที่ไม่ประสบความ
ส�ำเร็จก็มีความสุขได้ มันอยู่ที่ความ
คาดหวั ง ถ้ า คุ ณ เอาความคาดหวั ง
ไปผูกอยู่กับการที่ฉันจะประสบความ
ส�ำเร็จไหม เมื่อไม่ส�ำเร็จ คุณก็ไ ม่มี
ความสุขแน่นอน”

ลมหนาวก็คล้ายความสุข ด้วยว่าเป็นสิ่งที่
ทุกคนรอคอยจะได้สัมผัส เป็นสิ่งที่น�ำความ
สดชืน่ มาสูใ่ จ เป็นเครือ่ งหมายบ่งบอกว่าความ
รื่นเริงเบิกบานจากการเฉลิมฉลองส่งท้ายปี
ก�ำลังจะเริ่มต้น ถึงแม้มีเวลาน้อยนิดในหนึ่งปี
ที่จะได้พบพาน หากแต่ผู้คนยังพร้อมยินดี
ต้อนรับเสมอเมื่อฤดูหนาวมาเยือน แน่นอน
ความสุขก็เช่นกัน
ไม่ต่างจากนักแสดงหนุ่ม เกรท - วรินทร
ปั ญ หกาญจน์ ที่ ต กหลุ ม รั ก ทั้ ง หน้ า หนาว
ทั้งชีวิตแบบแฮปปี้ และแม้รู้ดีว่าหน้าหนาว
ไม่ อ ยู ่ กั บ เรานาน แต่ ค วามสุ ข ในชี วิ ต ก็ ยั ง
เกิดขึ้นได้ทุกวัน เพราะมีท้ังหน้าที่การงาน
ที่ ม อบความสุ ข ให้ ค นดู ม านานนั บ 10 ปี
ผ่านการเติบโตตามจังหวะเวลากระทั่งได้ยืน
อยู ่ แ ถวหน้ า ของต� ำ แหน่ ง พระเอกช่ อ ง 3
รวมกับภาคชีวิตส่วนตัวที่เต็มไปด้วยกิจกรรม
สุดโปรด อันเป็นเครื่องยืนยันได้อย่างดีว่า
คนเราสามารถมีความสุขได้ทุกวันจริงๆ

ฤดูอารมณ์ดี
ผมชอบฤดู ห นาวมากนะ ผมว่ า มั น คื อ ฤดู
ที่เป็นความสุข ความสบายใจ ถึงแม้มันจะ
มาสักปีละ 2 วันก็ลุ้นกันแทบตายละ เพราะ
บ้านเราเป็นเมืองร้อน เท่าที่ผมสังเกตตัวเอง
เชื่อว่าหลายๆ คนก็เป็น เวลาอากาศหนาวๆ
มาที คนท�ำอะไรก็แฮปปี้ ได้แต่งตัวออกไป
เดินเล่น อากาศสบายๆ คนสบายใจ ท�ำให้
อารมณ์ของคนดีขึ้นด้วยนะ แต่ความสุขใน

HAPPINESS CAN
HAPPEN EVERYDAY
Great - Warintorn Panhakarn

เรื่อง : ศศิธร /Sasitorn
ภาพ : พุฒิพัฒน์ ศุภวิบูลย์ผล / Phuttiphat Suppaviboonphon
“I think that happiness and success
are different stories. Those who are not
successful can be happy; it depends
on expectation. If you tie it up with
the matter of being successful, then,
when you are not successful, surely
you won’t be happy.”
Cold wind is just like happiness as everyone is waiting for touching it. It brings
freshness to our heart. It is a sign to let
us know that the cheerfulness derived
from year end celebration is going to start.
Even though it is quite a short period for
winter to come across in a year, people
are always glad and willing to welcome
the visit of winter. Definitely, happiness is
just like winter.
Similar to this actor: Great - Warintorn
Panhakarn, who falls in love with winter
and he has such a happy life in the same
time. With knowing well that winter will
not be with us for so long, nevertheless,
happiness in life can happen every day
as his work can provide happiness to
the audiences for longer than 10 years
through his growth of each beat of the
moment until he is able to stand at the front
row as actor of Channel 3 together with
his personal life that being full of favorite
activities. These can absolutely confirm
that people can be truly happy in every
day.

Season of Good Mood
I really like winter. I think that it is the
season of happiness and contentment.
Even though it will be only 2 days a year,
we almost die for it because our country
is absolute hot. As I have noticed myself
and I believe that many people are just
like me; whatever people do when the
weather is getting cold, they will feel
happy. They dress up and go out for
a walk in cozy air with feeling content.
People’s mood becomes better as
well. Anyway, being happy in winter is
superficial happiness; it’s rather not effect
toward the inner feeling of us. It just impact
onto our external body. Actually, I think
that we don’t have to be happy during
winter only. Happiness can happen all the
time; it’s up to our heart.

Just Know Ourselves and
Happiness Can Happen
in Every Day.
Personally I feel that I am happy person.
Whatever I do, I am happy with it. I can
easily find happiness from my own self
and it depends on point of view. We must
know a lot about our own self; we must
be clear with ourselves that what we like
and what we don’t like. Then, we will get
to know how to find our happiness and I
already found it.
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ส�ำหรับคนที่ก�ำลังไขว่คว้าหาความสุขนะครับ อยากบอกนิดเดียวเลยว่าความสุข
มันอยู่ใกล้ตัวเรามาก เพียงแค่คุณรู้จักตัวเอง
Every role I was assigned to be, I was happy with them all. They
were challenges and made me happy.
ฤดู ห นาวจะเป็ น ความสุ ข แบบภายนอก
มากกว่าที่ส่งผลถึงความรู้สึกภายในของเรา
เป็นเรื่องภายนอกที่มันมากระทบเราได้ แต่
เอาเข้าจริงผมว่าความสุขไม่จ�ำเป็นต้องอยู่ใน
ฤดูหนาวฤดูเดียวหรอก ความสุขมันเกิดขึ้นได้
ตลอดเวลา อยู่ที่ใจเรามากกว่า

แค่รู้จักตัวเอง ความสุขก็เกิดขึ้นได้
ในทุกวัน
โดยส่วนตัวแล้วรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนแฮปปี้
เป็นคนที่ท�ำอะไรแล้วมีความสุขนะ เพราะผม
หาความสุขได้ง่ายจากตัวเราเอง ซึ่งมันอยู่ที่
มุมมอง ต้องรู้จักตัวเองให้มากๆ ชัดเจนกับ
ตัวเองว่าเราชอบอะไรหรือไม่ชอบอะไร แล้ว
เราก็จะรู้เองว่าวิธีหาความสุขของเราคืออะไร
อย่างผมเองสามารถหาเจอในสิง่ ทีท่ ำ� ให้ตวั เอง
มีความสุขได้แล้ว
ถ้าให้ส�ำรวจสภาพใจตัวเองตอนนี้ ผมรู้สึก
ได้เลยว่าผมมีความสุขที่ได้ท�ำงานอยู่ตรงนี้
ได้ ท� ำ งานกั บ เพื่ อ นร่ ว มงานที่ ดี ที ม งานที่ ดี
ถ้ามีวันว่าง ก็มีความสุขกับการได้ท�ำในสิ่ง
ที่เราอยากท�ำ ไปดูหนัง กินข้าว เข้าฟิตเนส
ไปเตะบอล ออกไปขี่มอเตอร์ไซค์ หรือแค่อยู่
ในห้องเปิดเพลงฟังเพราะๆ นอนอ่านหนังสือ
ต่อโมเดลการ์ตนู แค่นชี้ วี ติ ก็มคี วามสุขแล้วนะ
ส� ำ หรั บ ผมความสุ ข มี อ ยู ่ ใ นชี วิ ต ประจ� ำ วั น
นี่ แ หละครั บ ไม่ ต ้ อ งไปขวนขวาย ยกเว้ น
บางครั้ ง อาจอยากขวนขวายหาความสุ ข
ที่ เ รี ย กว่ า สิ่ ง พิ เ ศษ อย่ า งการออกเดิ น ทาง
ไปเที่ยวต่างประเทศ อยากไปเที่ยวที่นี่ อยาก
ไปดูบอลที่นั่น ก็ต้องตะกายกันนิดหนึ่ง ซึ่ง
ส�ำหรับผมในปีหนึ่งจะไปเที่ยวยาวๆ หนึ่งครั้ง
นั่นคือการให้รางวัลกับตัวเอง
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ความสุขเดินทางคู่ขนานกับความส�ำเร็จ
ผมคิ ด ว่ า ความสุ ข กั บ ความส� ำ เร็ จ เป็ น
คนละเรื่องกันนะ คนที่ไม่ประสบความส�ำเร็จ
ก็มีความสุขได้ มันอยู่ที่ความคาดหวัง ถ้าคุณ
เอาความคาดหวั ง ไปผู ก อยู ่ กั บ การที่ ฉั น จะ
ประสบความส�ำเร็จไหม เมื่อไม่ส�ำเร็จคุณก็
ไม่มคี วามสุขแน่นอน ถ้าคุณไม่ได้คาดหวัง แต่
ท�ำมันเต็มที่ ท�ำทุกอย่างด้วยใจ ด้วยความรูส้ กึ
ที่ อ อกมาจากตั ว เองจริ ง ๆ ถ้ า วั น หนึ่ ง ไม่ ไ ด้
ตามเป้ า ที่ ว างไว้ คุ ณ ก็ จ ะเข้ า ใจตั ว เองว่ า
ท�ำดีทสี่ ดุ แล้ว ถึงแม้ไม่สำ� เร็จ แต่เราได้ทำ� แล้ว
ความสุขก็เกิดเหมือนกัน
เมื่อก่อนผมเริ่มจากไปแคสต์โฆษณา 4 - 5 ตัว
ไม่ได้คดิ ว่าจะได้นะ แต่สนุกทีไ่ ด้ทำ� หวังอยูบ่ า้ ง
เฮ้ย อันนี้มีลุ้น พอไม่ได้ เราผิดหวัง แต่อย่า
เอามาเป็นประเด็นท�ำให้ตวั เองรูส้ กึ แย่ ก็เข้าใจ
กั บ มั น เราไม่ ไ ด้ ทุ ก งานเสมอหรอก จนได้
เข้ า มาเล่ น ละคร ตอนแรกผมก็ ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ น
พระเอก และไม่ได้คิดว่าในอนาคตจะได้เป็น
บทแรกๆ ที่ได้เล่น ผมเป็นตัวโกงด้วยซ�้ำ แต่
การที่ผมไม่ได้เป็นพระเอกไม่ใช่ว่าผมไม่มี
ความสุขนะ เพราะผมมีความสุขกับสิ่งที่ท�ำ
กับการได้ท�ำงานที่ตัวเองชอบไง

ความสุขคือทุกๆ ก้าวต่อที่ท้าทาย
ทุกวันนี้ผมถือว่าผมประสบความส�ำเร็จกับ
การท�ำงาน แต่ห้ามเอาความส�ำเร็จในอดีต
มาตั้งเป้าเด็ดขาด ไม่อย่างนั้นคุณจะยึดติด
ท� ำ หน้ า ที่ ตั ว เองให้ ดี ที่ สุ ด พอ เพราะถ้ า ท� ำ
แล้วต้องมีชนักติดหลังว่าเคยท�ำดีแล้ว ต้อง
ท�ำดีกว่า ดังกว่าเดิม นั่นแสดงว่าโฟกัสผิดจุด
แล้วล่ะ

As of now when checking through my
heart, I can feel that I am happy with the
work I have done right here. I have got
good colleagues and good teamwork. On
free days, I am happy with what I do. I go
out for a movie, get something to eat, go to
fitness club, play football, ride motorbike or
even just stay in my room listening to nice
music and lay down to read and assemble
pieces of cartoon characters, that it’s. My
life can be happy with only these.
For me, happiness can be found in daily
life and I don’t have to struggle to have
it unless, sometime I would feel like to
have something special like travelling to
overseas for sightseeing; feeling like to
go here and there for watching football
games. This must be a bit struggle for me.
In a year, travelling for quite a long period
of time for me is to reward myself.

Happiness is Parallel with
Success
I think that happiness and success are
different stories. Those who are not
successful can be happy, anyhow, it
depends on expectation. If you tie it up
with the matter of being successful, then,

เพราะผมเริ่มจากการเป็นนักแสดงคนหนึ่ง
ที่ไม่ได้ตะเกียกตะกายจะเป็นพระเอก ฉะนั้น
ทุกบทบาทที่ได้รับ เราแฮปปี้หมด เป็นความ
ท้าทายที่ท�ำให้เรามีความสุข สมมติท�ำงานไป
เจอบทที่เล่นไม่ได้ แน่นอนต้องมีความทุกข์
ต้องรู้สึกแย่กับตัวเอง ความผิดหวังมันเกิดขึ้น
เป็ น เรื่ อ งปกติ ก็ ต ้ อ งมาถามตั ว เอง มาถึ ง
ตรงนี้แล้วนะ สู้ต่อหรือเปล่าล่ะ ยังแฮปปี้ไหม
ถ้าแฮปปี้ก็ต้องสู้ ต้องท�ำให้ได้ หรือถ้าเมื่อไร
ผมขี้เกียจ ท�ำแค่ผ่านๆ เมื่อนั้นแหละผลจะ
ออกมาเองว่าห่วย ตอบตัวเองได้เลยว่าวันนี้
เกรทไม่ตงั้ ใจท�ำงาน รูส้ กึ ไม่แฮปปีก้ บั ผลของมัน
ก็ท�ำให้เราต้องมาเริ่มตั้งต้นท�ำใหม่
ดังนั้น ก้าวต่อไปของผมก็คือทุกงานใหม่ๆ
ที่เข้ามา ทุกงานท้าทายหมด เวลามีงานใหม่
หรือได้รับคาแร็กเตอร์ใหม่นั่นคือการต้องเริ่ม
นับหนึ่งใหม่ ถ้าเป็นคาแร็กเตอร์ที่เคยเล่น
มาแล้ ว รู ้ สึ ก คล้ า ยๆ นั่ น คื อ โชคดี ที่ มี
ก้อนบางอย่างที่เคยหาค�ำตอบของมันไว้แล้ว
แต่ถ้าเจอบทใหม่ที่ผมไม่เคยเล่น ก็ต้องเรียนรู้
ตัวละครใหม่ ต้องหาค�ำตอบใหม่ ทุกอย่าง
เริ่มใหม่หมด

ไม่ต้องตั้งเป้าระยะไกล เพราะความสุข
อยู่ใกล้แค่เอื้อม
ผมเป็นคนไม่ได้คาดหวังอะไรมากมาย ตัง้ เป้า
ไว้ไม่ตำ่� กว่า 5 ปีทยี่ งั อยากท�ำงานอยูเ่ บือ้ งหน้า
แบบนีไ้ ปเรือ่ ยๆ ดูแลตัวเอง ท�ำงานมอบความสุข
ให้คนอืน่ ไปเรือ่ ยๆ จนถึงเมือ่ ไหร่เมือ่ นัน้ สักวัน
ผมก็ต้องไปเป็นพี่ ไปเป็นลุง เป็นน้า เพราะ
ทุกวันนี้เด็กใหม่เข้ามาเรื่อยๆ ผลัดเปลี่ยนกัน
เป็นเรื่องธรรมชาติ ก็ต้องเข้าใจกับมัน
ที่เหลือก็บาลานซ์งานกับชีวิตส่วนตัวให้ได้
เพราะส�ำหรับผมบาลานซ์ส�ำคัญที่สุด และ
ส�ำหรับคนที่ก�ำลังไขว่คว้าหาความสุขนะครับ
อยากบอกนิดเดียวเลยว่าความสุขมันอยู่ใกล้
ตัวเรามาก เพียงแค่คุณรู้จักตัวเอง ถามว่า
จริงๆ แล้วชีวิตตัวเองต้องการอะไร รู้จักก�ำลัง
ของตัวเองว่าจะไปถึงไหน ความสุขก็อยู่แค่
เอื้อมเองครับ

when you are not successful, surely
you won’t be happy. If you don’t have
expectation, but do everything with fully
force; do everything with your heart, do it
with your inner feeling, then, in one day,
although you cannot achieve the target,
you will get to understand that you’ve
already done your very best. Even you
cannot be successful, you’ve already
done it and with that, happiness can
happen as well.
I had started from casting for 4 - 5 roles for
advertising. I did not think that I could pass
them, but I was happy to do so. I had some
hopes actually. I wished I could pass.
Once failed, I was disappointed. Anyhow,
just don’t allow it to make you feel bad. Try
to understand that we wouldn’t get every
job. Then, when I stepped into the play,
initially, I wasn’t chosen to be protagonist
and never thought of having such role to
play. My role back then was villain. However,
even I was not the leading actor; it didn’t
mean that I wouldn’t be happy. I was
happy with it; happy with the work I like.

Happiness is Challenging
in Every Step
At the present, I think that I am successful
with my work. Anyhow, don’t let your
success in the past to be the target,
otherwise you will cling to it. You just do
your best and that is enough. If you do
anything and expect that you have to do
it better because you had ever done it
good before, that means you are having
wrong focus.
As I started from being actor who did not
struggle to have the leading role, then, all
roles I was assigned to be, I was happy
with them all. They were challenges and
made me happy. Supposed that I had to
play in a role that I couldn’t do, certainly,
I would be upset; I would be feeling bad
with myself. Disappointment could occur,
which is normal. Once I come to this point,
I will ask myself whether I will keep going;
I am still happy with it or not. If yes, I will

keep on going; I will try to overcome it.
Whenever I feel lazy and do it just to get
it done, then, the result will tell that I am
shoddy. I can answer myself that I don’t
pay attention to work and then I will feel
unhappy with it and that I have to start
doing it for one more time. Therefore, the
next step of mine is every new work that
comes along. Whenever I get new work
or new role, it means to start counting
from the beginning once again. If it is
the role that I used to play before, I am
lucky because it is kind of answer to the
question that I have already found.
However, if I have to take new role that
I have never played before, I must start
learning such character; I must find out
for its answer, everything becomes a new
beginning.

No Need to Set a Remote Target
Because Happiness is Within
Reach
I don’t expect too much. I’ve set target
for not shorter than 5 years that I would
work just like this. I will look after of myself
and work in order to give happiness to
audiences until the time when I have to
change my role to be elder brother or
uncle. There are newcomers come to
take turn in every day; it is normal and we
should understand it.
The rest is just to balance work and life. For
me, balance is the most important thing.
For those who are struggling for happiness, I just want to tell you that happiness
is so close to us. You just need to know
yourself; ask yourself what your life really
want, get to know how far you will be able
to go, then, the happiness is within reach.
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AE C

ENERGY SAVING
TRENDS AROUND
ASEAN

เทรนด์ประหยัดพลังงานรอบรั้วอาเซียน
เรื่อง : มิสเตอร์แบล็ค / Mister Black

กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนตื่นตัวเรื่องการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
การมองหาวิธปี ระหยัดพลังงานในรูปแบบต่างๆ ไปจนถึงการพึง่ พาพลังงานธรรมชาติ
เพิ่มมากขึ้น ครั้งนี้เราจะพาไปเหลียวมองรอบรั้วเพื่อนบ้านในอาเซียนกับนโยบายและ
เทรนด์การประหยัดพลังงานที่น่าสนใจกัน
ASEAN member countries are continuously being alert about energy,
especially, they are looking for the methods to save energy as well as
more relying on natural energy. We are going to take you to look around
at our ASEAN neighbors and their interesting energy saving trends.
เหลียวมองหลังคาบ้านที่เวียดนาม
เวียดนามยุคใหม่นี้ หลังคาบ้านเรือนของพวกเขา
ไม่ธรรมดา หลังจากที่รัฐบาลสนับสนุนมาตรการ
แก้ไขปัญหาพลังงาน และได้รบั การสนับสนุนจาก
ประเทศต่างๆ ในการผลักดันการใช้พลังงานสีเขียว
โดยแนวคิดส�ำคัญที่ชาวเวียดนามให้ความสนใจ
และปฏิบัติอย่างแพร่หลายคือ สถาปัตยกรรม
สีเขียว ทั้งหลังคาเขียวปลูกต้นไม้ลดความร้อน
จากภายนอก หรือแม้แต่หลังคาโซลาร์เซลล์ ด้วย
จุดเด่นของภูมิประเทศที่อยู่ในโซนร้อน ติดทะเล
สามารถรับลมร้อนและแสงอาทิตย์ได้อย่างเต็มที่
ตัวอย่างหลังคาเขียวรอบเมือง เช่น ซูเปอร์มาร์เก็ต
Big C ได้ตดิ ตัง้ อุปกรณ์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ เพือ่
ลดการใช้พลังงานได้ถึง 25 เปอร์เซ็นต์ หรือแม้แต่
บ้านเรือนโครงสร้างอิฐหรือบ้านไม้ทวั่ ไป ต่างหันมา
ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคา และน�ำพลังงาน
แสงอาทิตย์มาใช้ทำ� น�ำ้ ร้อนในครัวเรือน แทนไฟฟ้า
จากเครื่องท�ำน�้ำอุ่นแบบเดิม รัฐบาลได้สนับสนุน
ภาคธุรกิจ โรงงานอุตสาหกรรม ลงทุนเทคโนโลยี
ที่ทันสมัย เช่น เทรนด์หลังคาพลังงานธรรมชาติ
จึงนับเป็นเทรนด์ที่น่าจับตาของเวียดนามในยุคนี้
ที่มา : http://vovworld.vn/th-TH.vov
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Looking at the Roof Tops in Vietnam
Currently, the roof tops in Vietnam is extraordinary as the government had promoted
the measure for solving energy problem and
being supported by many countries in green
energy using. The important idea that being
interested and extensively practiced by
Vietnamese is the green architect; planting
trees on roof tops to reduce heat from external
or even roof tops installed with solar cells
equipment. This country’s geographic prominent point is that it connects to the sea,
locates in tropical zone and is able to fully
receive sirocco and sunlight. There are
samples of green roof tops around the town
such as Big C supermarket, where its roof top
is installed with solar cell equipment to help
reducing energy consumption for 25 percent.
As well as houses with brick or wood structures
in general, their roof tops are installed with
solar cells equipment and solar energy is
used to boil water in households instead of
using electrical water heater as it used to
be. The government has supported business
sector and industrial manufacturers to invest
in modern technology like roof top with natural
energy. Therefore, this is the remarkable trend
of Vietnam in present.
Source: http://vovworld.vn/th-TH.vov

Philippines Turns Garbage to be Electrical Energy

ขยะสามารถแปรเปลี่ยนเป็นไฟฟ้าได้ นี่คือแนวคิดหนึ่งในความพยายามจาก
สหประชาชาติ (UN) ที่จะร่วมแก้ไขปัญหาทางสภาพแวดล้อม ณ ใจกลางกรุง
มะนิลา ประเทศฟิลปิ ปินส์ ซึง่ มีแหล่งขยะกลางกรุงและสลัมทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ แห่งหนึง่
ของโลก โดยกองขยะเหล่านั้นถูกแปรเปลี่ยนเป็นไฟฟ้าได้อย่างน่าอัศจรรย์
หลักการท�ำงานคือ กองขยะทีส่ ง่ กลิน่ เหม็นจะเกิดก๊าซมีเทนหนึง่ ในก๊าซเรือนกระจก
ลอยขึ้นสูง ทางยูเอ็นจึงแก้ปัญหาโดยดูดกักก๊าซมีเทนไว้ด้วยท่อต่างๆ ที่อยู่ลึก
ลงไปในที่ทิ้งขยะ คล้ายกับบ่อที่สกัดก๊าซออกมาจากใต้ดินหรือมหาสมุทร เมื่อ
มีเทนถูกดูดและส่งไปยังด้านล่างของที่ทิ้งขยะ จะมีเครื่องปั๊มและถูกเปลี่ยน
พลังงานไฟฟ้าต่อไป ท่ามกลางโจทย์นี้ ผู้ที่ได้รับประโยชน์เป็นกลุ่มแรกคือ
เหล่าแม่บ้านในชุมชนที่อาศัยอยู่บริเวณแหล่งทิ้งขยะ พวกเธอได้ใช้ไฟฟ้าฟรี
และกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่า นอกจากลดค่าไฟ ยังได้ประหยัดเงินเพือ่ น�ำไปซือ้
อาหารให้ลกู น้อย ทัง้ ยังช่วยลดการปล่อยก๊าซมีเทนออกสูช่ นั้ บรรยากาศอีกด้วย

Waste can be changed to be electrical energy. This is one of
the ideas from the effort of United Nations (UN) in collaborating
for environmental problem solving which occurred in the
middle of Manila, Philippines, where there is the source of
garbage right in the central of town and this place is one of the
biggest slums of the world. The piles of garbage are amazingly
changed to be electrical energy. Its working principle is that
the piles of offensive smell garbage will create methane gas,
which is greenhouse gas that rises highly to above. Therefore,
UN solves this problem by sucking and confining methane
gas in pipes that buried under the garbage disposal areas.
This is similar to the pond for storing gas that extracted from
underground or oceans. Methane gas will be sucked and
remitted to the below part of garbage disposal areas, then,
being pumped and further transformed to be electrical power.
The first group of those who gain benefit from this problem is
housewives in communities around garbage disposal areas
because they can use electricity for free of charge. They have
spoken with the same voice that besides of reducing cost of
electricity, they can spend their money to buy food for their
children instead as well as reducing methane gas dispersion
to atmosphere.

ที่มา : Source : http://news.discovery.com/tech/alternative-energy-sources/
landfill-provides-free-electricity-130328.htm

Source : http://news.discovery.com/tech/alternative-energy-sources/landfill-provides-free-electricity-130328.htm

ฟิลิปปินส์เปลี่ยนขยะสู่พลังงานไฟฟ้า

ฉลากประหยัดไฟรูปแบบใหม่ของสิงคโปร์

New Label for Energy Saving in Singapore

ครบ 1 ปี แล้วที่ส�ำนักงานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติสิงคโปร์
ได้ปรับปรุงแก้ไขแผนการบังคับใช้ฉลากประหยัดพลังงาน
ซึ่งความแตกต่างของฉลากพลังงานรุ่นใหม่นี้จะแสดง
รายละเอี ย ดค่ า ไฟฟ้ า ต่ อ ปี และระบุ ข ้ อ มู ล การใช้
พลังงานของเครื่องใช้ไฟฟ้า เพื่อแจ้งให้ผู้บริโภคทราบ
ถึ ง ต้ น ทุ น รวมไปถึ ง วั ฏ จั ก รชี วิ ต ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก ่ อ น
ตัดสินใจซื้อ รูปแบบของฉลากจะถูกปรับเปลี่ยนให้มี
ดีไซน์ทันสมัยขึ้น แต่ยังคงรักษาสัญลักษณ์ส�ำคัญ และ
ท�ำให้ประชาชนชาวสิงคโปร์จ�ำนวนมากหันมาสนใจ
ประสิทธิภาพพลังงานของผลิตภัณฑ์ต่างๆ มากขึ้น เช่น
ชาวสิงคโปร์จากเดิมนิยมซื้อโทรทัศน์จอกว้าง ก็หันมา
ใช้โทรทัศน์ประหยัดพลังงาน เพื่อลดค่าไฟในครัวเรือน
เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ชาวสิงคโปร์ให้ความสนใจเป็นพิเศษ
ในฤดูหนาวนี้ คือ เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น และเครื่อง
อบผ้ า จากการประเมิ น การปรั บ ปรุ ง ฉลาก รั ฐ บาล
สามารถประหยัดพลังงานได้ถงึ 12.2 - 19.7 ล้านดอลลาร์
สหรัฐต่อปีเลยทีเดียว นับเป็นฉลากช่วยชาติอย่างแท้จริง

1 year had passed since the National Environment Agency of Singapore adjusted
the enforcement of energy savings label. The difference of this new label is to show
detail of energy cost per year together with the information regarding to energy
consumption of the electrical appliances in order to notify the users about cost and
life circle of product before deciding to buy. The pattern of label was improved to
have modern design, but still shown the important signs. It has caused many of
Singaporean to pay more attention on product’s energy efficiency, for example;
they formerly liked to buy widescreen television, but now they turn to buy energy
saving television instead in order to reduce the electricity cost in the household. The
electrical appliances that Singaporean is especially interested in are air-conditioner,
refrigerator, and clothes dryer. From the appraisal of this label adjustment,
the government can save the
energy cost for 12.2 - 19.7
million US dollar a year, therefore, it is the label that can truly
help supporting its nation.

ที่มา : http://www.dft.go.th/Portals/0/ContentManagement/
Document_Mod901/pr%20sg%20label%20hong@
25580403-1431156901.pdf

Source: http://www.dft.go.th/
Portals/0ContentManagement/
Document_Mod901/pr%20sg%
20label%20hong@255804031431156901.pdf
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SOUL OF THE NATION

THE ROYAL
CHITRALADA PROJECT
A FATHER’S CLASSROOM
โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา
ห้องเรียนของพ่อ
เรื่อง : พิชญ์ / Pitch

หากเปรียบบ้านหลังใหญ่ของ “พ่อ” เป็นห้องเรียน บ้านหลังนี้เปรียบเป็นห้องแห่ง
การเรียนรู้ มีแปลงนา บ่อปลา โรงเลี้ยงสัตว์ เป็นห้องเรียนห้องใหญ่ที่เปี่ยมไปด้วย
ความรัก เพือ่ ให้ลกู ๆ เดินตามรอยเท้า ก้าวตามแนวทาง โดยมี “วิถ”ี และ “วิชา” ของพ่อ
เป็นแบบอย่าง
ที่มาของโครงการส่วนพระองค์ เกิดจากการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
เสด็จพระราชด�ำเนินไปทรงเยีย่ มพสกนิกรในพืน้ ทีต่ า่ งๆ ด้วยมีพระราชประสงค์ทจี่ ะเห็นประชาชน
มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรมอันเป็นอาชีพหลัก
ของประเทศ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณพระองค์ทรงสนับสนุนและพระราชทานความช่วยเหลือ
แก่เกษตรกร จึงทรงจัดตัง้ “โครงการส่วนพระองค์เกีย่ วกับการเกษตร สวนจิตรลดา” ภายในบริเวณ
พระต�ำหนักจิตรลดารโหฐาน อันเป็นราชฐานที่ประทับในปีพุทธศักราช 2504

ตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา มีวัตถุประสงค์ในการด�ำเนินงานเพื่อศึกษา ทดลองและ
วิจัยหาวิธีแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับงานทางด้านการเกษตรต่างๆ เช่น การปลูกข้าว การเลี้ยงโคนม
การเพาะพันธุ์ปลานิล เรียกได้ว่า ราษฎรทุกหมู่เหล่าสามารถเรียนรู้และน้อมรับตามแบบอย่าง
ที่พระองค์ทรงทดลองเป็นแบบอย่าง
ผลการศึกษาสามารถน�ำมาประยุกต์ใช้เป็นแบบอย่างในการน�ำไปปฏิบตั ติ าม ซึง่ การศึกษาวิจยั
วัตถุดิบด้านเกษตรกรรมในประเทศนั้น อาทิ การน�ำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด การด�ำเนินการภายใต้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่มีการศึกษา เก็บรวบรวม
ข้อมูลและผลการศึกษา เผยแพร่องค์ความรู้ให้แก่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป ทั้งนี้โครงการ
ส่วนพระองค์สวนจิตรลดา มุง่ เน้นการด�ำเนินงานเศรษฐกิจพอเพียง ซึง่ ให้ความส�ำคัญเพือ่ พัฒนา
ชีวิตเกษตรกรอย่างยั่งยืน ให้เกษตรกรพึ่งตนเองได้ พร้อมกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
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If compare big house of a “Father” as classroom, this house will
be like room for learning with farms, fish ponds and menageries.
It is large classroom filled with love for children to follow His footsteps. Each step approaches by having Father’s “direction” and
“subject” as role model.

การด� ำ เนิ น งานของโครงการส่ ว นพระองค์
สวนจิตรลดาตัง้ ขึน้ เพือ่ บรรเทาความเดือดร้อน
ของราษฎรเป็นผลส�ำคัญ ด�ำเนินการโดยไม่
มุง่ หวังผลตอบแทน เหตุการณ์ครัง้ ส�ำคัญ เมือ่
เกิดปัญหาน�ำ้ นมดิบล้นตลาด พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้สร้างโรงนมผงขึ้น เพื่อแปรรูปน�้ำนมดิบให้
เก็บไว้ได้นาน โดยพระราชทานพระราชทรัพย์
ส่วนพระองค์เป็นทุนทรัพย์ในการก่อสร้าง และ
ยังมีการตั้งศูนย์รวมนมเพื่อรับซื้อน�้ำนมจาก
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมอีกด้วย
น อ ก จ า ก นี้ ยั ง มี โ ค ร ง ก า ร กึ่ ง ธุ ร กิ จ ที่ มี
กระบวนการแปรรูปวัตถุดิบทางการเกษตร
จ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ในราคาไม่แสวงผลก�ำไร
มุ ่ ง เสริ ม ให้ ป ระชาชนบริ โ ภคสิ น ค้ า ภายใน
ประเทศ

The origin of Royal Privy Project was due to
His Majesty King Bhumibol Adulyadej had
travelled to visit inhabitants in many areas
with the intention to see people having
better quality of life, especially, agriculturist
as agriculture is the main occupation of the
country. With divine grace, He has given
support and assistance to agriculturist by
establishing the “Royal Chitralada Project
for Agriculture” within the area of His
residence, Chitralada Palace, in year
1961.

Following Self-Sufficient
Economy
His Royal Privy Project’s purpose is to
operate for study, experiment and research
to seek for solutions to solve problems
regarding to agricultural works such as
rice farming, dairy farming and tilapia
breeding. They are for all inhabitants
to learn and embrace as role model
experimented by Him.
Study result can be applied as an example
to be followed. There is research regarding
to domestic agricultural raw material,
for example; using of agricultural waste
for maximum benefits. The process is
carried out under scientific study, then,

the data and study results are collected
and disseminated to agriculturist and
people who are interested in general.
The Royal Chitralada Project focuses
on Self-Sufficient Economy, which gives
precedence to sustainable development
of agriculturist’s life so that they will be
able to self-support. In the meantime, this
would help supporting natural resources
conservation as well.
The Royal Chitralada Project was established
to alleviate sufferings of people as major
purpose. The Project is operated without
expecting any return. There was eventful
incident when the raw milk was over
supplied in the market, His Majesty King
Bhumibol Adulyadej graciously had the
plant built up for raw milk processing in
order to be able to have it stored longer.
The construction cost was graciously
given from His own processions. The dairy
center was established as well to buy milk
from dairy farmers.
Besides, there is also semi-business
project with agricultural raw material
processing products distributed with
non-profit prices in order to promote
the consumption of domestic goods to
people.
เรียบเรียงข้อมูลจาก : http://kanchanapisek.or.th/
Information edited from : http://kanchanapisek.or.th/
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E L E CTRIC STORY

BACKGROUND OF
ELECTRICAL SYSTEM
IN THE PALACES
THROUGHOUT
THE COUNTRY
เบื้องหลังระบบไฟฟ้า
ในเขตพระราชฐานทั่วประเทศ
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ไม่เพียงการให้บริการด้านระบบไฟฟ้าแก่หน่วยงานและประชาชน
ทัว่ ไปเท่านัน้ การไฟฟ้านครหลวงยังมีภารกิจอีกส่วนหนึง่ ในการ
ดูแลเรื่องระบบไฟฟ้าให้กับสังคม โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ซึ่งเปรียบ
เสมือนเป็นการตอบแทนสังคมอีกทางหนึง่ หนึง่ ในภารกิจดังกล่าว
คือ การบริการด้านไฟฟ้าในเขตพระราชฐาน ซึ่งน้อยคนนัก
จะทราบว่าการไฟฟ้านครหลวงเป็นหน่วยงานทีอ่ ยูเ่ บือ้ งหลังระบบ
ไฟฟ้าในเขตพระราชฐานส�ำคัญต่างๆ ทั่วประเทศ โดยภารกิจ
ในส่วนนี้ อยู่ภายใต้การท�ำงานอย่างเต็มก�ำลังความสามารถ
ของฝ่ายบริการระบบไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง
ดูแลด้านไฟฟ้าในเขตพระราชฐาน
งานแห่งความภาคภูมิใจ
นอกเหนือจากการบริการแก่หน่วยงานภายในองค์กร อีกหน้าที่ความ
รับผิดชอบหนึ่งของฝ่ายบริการระบบไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง คือ
การบริการด้านไฟฟ้าในเขตพระราชฐานทั่วประเทศ ทั้งพื้นที่ส่วนของ
ทีป่ ระทับและอาคารในพืน้ ทีเ่ ขตพระราชฐานโดยรอบ ครอบคลุมตัง้ แต่

การออกแบบ ติดตัง้ แก้ไข ซ่อมบ�ำรุง ระบบไฟฟ้า
ระบบปรับอากาศ ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
ตลอดจนการตรวจวัดและวิเคราะห์การใช้
พลังงาน อันเป็นภารกิจที่ปฏิบัติกันมาอย่าง
ยาวนาน นับตั้งแต่ช่วงเริ่มก่อตั้งการไฟฟ้า
นครหลวง และต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
ทั้ ง นี้ พระราชฐานที่ ก ารไฟฟ้ า นครหลวง
รับผิดชอบดูแลด้านไฟฟ้า รวมแล้วกว่า 20 แห่ง
ทั่ ว ประเทศ อาทิ สวนจิ ต รลดา วั ง ศุ โ ขทั ย
วังสระปทุม พระบรมมหาราชวัง พระที่นั่ง
อัมพรสถาน พระต�ำหนักภูพิงคราชนิเวศน์
จังหวัดเชียงใหม่ พระต�ำหนักภูพานราชนิเวศน์
จั ง หวั ด สกลนคร พระต� ำ หนั ก จั ก รี บ งกช
พระต�ำหนักสวนปทุม จังหวัดปทุมธานี

ถวายความปลอดภัยด้านไฟฟ้า
แก่พระราชวงศ์
อีกหนึ่งงานส�ำคัญที่ไม่แพ้กัน
อี ก ภารกิ จ หนึ่ ง ของฝ่ า ยบริ ก ารระบบไฟฟ้ า
การไฟฟ้านครหลวง ที่มีความส�ำคัญไม่ยิ่ง
หย่อนไปกว่ากัน คือ งานถวายความปลอดภัย
ด้านไฟฟ้าแก่พระราชวงศ์ ปัจจุบันการถวาย
งานประจ�ำ ได้แก่ การเฝ้าไฟในระหว่างที่
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว และสมเด็ จ
พระบรมราชินีนาถ เสด็จประทับ ณ อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช โดยมี
การส่ ง ที ม งานผลั ดเปลี่ย นหมุน เวีย นกัน ไป
ดูแลระบบไฟฟ้า ตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้
ยังมีการเฝ้าไฟ ณ สถานีจ่ายไฟฟ้า ภายใน
วั ง สวนจิ ต รลดา การเฝ้ า ไฟ ณ ที่ ป ระทั บ
ระหว่างการเสด็จแปรพระราชฐานในที่ต่างๆ

Not only providing electrical supply service to work units and people in
general, Metropolitan Electricity Authority also has other missions; being
responsible for the electrical systems provided to society by free of charge.
This is like another alternative to repay to society. One of the missions is
to provide electrical supply service for the royal palaces. Not many people
know that Metropolitan Electricity Authority is the government agency
that works behind the scenes for all electrical systems in the important
palaces throughout the country. This mission is fully operated with all
endeavor and capability by the Electrical Department of Metropolitan
Electricity Authority.
Electrical Maintenance in the Palaces
Work of Pridefulness
Besides of providing services to the work
units within the organization, one of the
responsibility of the Electrical Department
of Metropolitan Electricity Authority is to
provide electrical supply service for the
royal palaces throughout the country
to cover the whole area of the royal
residences and buildings all around in the
palaces’ areas, together with electrical
system design and installation, electrical
system, air conditioning system, fire alarm
system repairing and maintenance including
electrical consumption measurement and
analysis. This mission has been operated

for a long time since the beginning
of Metropolitan Electricity Authority
establishment up to the present.
There are over than 20 palaces throughout
the country where their electrical systems
are maintained by the Metropolitan
Electricity Authority such as Chitralada
Villa Royal Residence, Sukho Thai Palace,
Srapathum Palace, Grand Palace,
Amphorn Satharn Villa, Bhubing Palace
at Chiang Mai province, and Phu Phan
Ratchanivet Palace at Sakolnakorn
province, Chakkri Bongkot Villa and Suan
Prathum Villa at Pathumthani province.
35

Offering Electrical Security Service
to the Royal Families;
Another Service with Equal
Importance

ขณะเดี ย วกั น ในแต่ ล ะเดื อ นพระราชวงศ์
จะมีการเสด็จฯ ในพระราชพิธีส�ำคัญ รวมถึง
งานพระราชกุศล งานรัฐพิธี หรืองานต่างๆ
ระบบไฟฟ้ า ในงานเหล่ า นั้น จะต้องมีค วาม
เสถียรภาพ สนับสนุนพิธกี ารต่างๆ ให้สามารถ
ด�ำเนินไปได้อย่างราบรื่น ไม่มีสะดุดหรือหยุด
ชะงัก เบื้องหลังคือการเตรียมงานล่วงหน้า
อย่างระมัดระวัง รอบคอบของทีมงานฝ่าย
บริการระบบไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง ที่ท�ำ
หน้าที่เฝ้าระวังระบบจ่ายไฟฟ้าในงาน ซึ่งใน
รอบปีมีงานถวายความปลอดภัยด้านไฟฟ้า
แก่พระราชวงศ์กว่า 800 ครั้ง ทั้งงานที่จัดขึ้น
เป็นประจ�ำ และงานตามวาระโอกาส รวมไปถึง
งานพิธีต้อนรับผู้น�ำประเทศต่างๆ ที่เดินทาง
เยือนประเทศไทย กว่า 10 ครั้งในรอบปี
“ในพระราชพิธีหรืองานรับเสด็จต่างๆ จะต้อง
มีทีมงานของเราไป ‘เฝ้าไฟ’ ซึ่งก็หมายถึง การ
ดูแลระบบไฟฟ้าในงาน การไฟฟ้านครหลวง
ของเรามีหน้าที่ในการเฝ้าไฟอยู่หลายหน่วย
งาน เวลามีพิธีแต่ละครั้งจะมีหลายหน่วยงาน
ร่วมกัน ดูแลรับผิดชอบ ตั้งแต่ระบบสายส่ง
ระบบสายป้อน และฝ่ายบริการระบบไฟฟ้า
ท� ำ หน้ า ที่ ดู แ ลในบริ เ วณพื้ น ที่ ป ระทั บ เพื่ อ
เตรียมความพร้อมส�ำหรับกรณีฉุกเฉิน เช่น
ไฟฟ้าดับ ไม่ว่าจะเป็นเหตุที่เกิดจากระบบ
ไฟฟ้าภายนอก หรือจากในบริเวณที่จัดงาน
ก็ ต าม ซึ่ ง ในการปฏิ บั ติ ง านเราจะมี ก าร
เตรี ย มแผนงานล่ ว งหน้ า ว่ า ในแต่ ล ะปี จ ะ
มีพระราชพิธีใดบ้างที่จัดงานกันเป็นประจ�ำ
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เราก็จะท�ำเป็นแผนปฏิบัติงาน มีแผนผังใน
พื้นที่ จุดต�ำแหน่งที่ส�ำคัญที่ต้องเฝ้าระวังเป็น
พิเศษ บางสถานที่เราได้ติดตั้งจุดต่อไฟแบบ
ถาวร ส�ำหรับรับไฟฟ้าจากรถเครื่องก�ำเนิด
ไฟฟ้าส�ำรอง ที่เราน�ำมาร่วมปฏิบัติงานด้วย
ท�ำให้ลดเวลาในการเตรียมงานได้มาก พอถึง
เวลางานก็น�ำรถเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้าส�ำรอง
ไปจอดเทียบแล้วต่อไฟใช้ได้เลย แต่ก็ยังคง
ต้องมีเจ้าหน้าทีข่ องเราสแตนด์บายอยูใ่ นพืน้ ที่
ด้วย เผือ่ เกิดเหตุฉกุ เฉินทีต่ อ้ งการการตัดสินใจ
ในทันที แต่หากเป็นการเสด็จฯ ในโอกาสใดๆ
ไปยังพื้นที่ใหม่ๆ ซึ่งเราไม่เคยไปมาก่อน ก็จะ
ต้องเตรียมการล่วงหน้าประมาณ 1 - 2 วัน
โดยส่งเจ้าหน้าที่ไปส�ำรวจสถานที่จริง เพื่อ
เตรียมการถวายความปลอดภัยด้านไฟฟ้า
ได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่อง
ทุกครั้งที่มีพระราชพิธีใหญ่ๆ เราก็จะเข้าไป
มีส่วนร่วมด้วยเช่นกัน อย่างเช่น พระราชพิธี
ฉลองสิริราชราชสมบัติครบ 60 ปี พระราชพิธี
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา
คุณสันติ น�ำสินวิเชษฐชัย ผู้อ�ำนวยการฝ่าย
บริ ก ารระบบไฟฟ้ า กล่ า วถึ ง เบื้ อ งหลั ง การ
ท�ำงานที่หลายคนอาจไม่เคยทราบมาก่อน
งานใหญ่ หรืองานทีส่ ำ� คัญมากๆ จะต้องมีการ
วางแผนล่วงหน้าหลายเดือน มีการประชุม
ร่วมกับหน่วยงานภายนอกจ�ำนวนมาก ทุกหน่วย
จะให้ความส�ำคัญกับความเสถียรภาพของ
ระบบไฟฟ้ามาก จึงต้องมีการวางแผน ซักซ้อม
การปฏิบัติงาน จนมั่นใจว่าทุกอย่างเรียบร้อย

Another mission of the Electrical Department
of Metropolitan Electricity Authority, which is
not less important than any other missions,
is to provide electrical security to the
royal families. Nowadays, the regular
service offered is the monitoring of
electrical system while His Majesty King
Bhumibol Adulyadej and Her Majesty
Queen Sirikit are staying at Chalermprakiet
Building, Siriraj hospital, by sending teams
to take turn for the electrical system
maintenance for 24 hours a day. Besides,
there is electrical system monitoring at
electrical supply stations in Chitralada
Villa Royal Residence and at another
palaces where His Majesty King Bhumibol
Adulyadej and Her Majesty Queen Sirikit
dwell as well.
In the meantime, during each month, the
royal families will be going to the important
royal ceremonies, royal charity events,
municipal ceremonies or other events. The
electrical systems of all these ceremonies
and events must be stable and well
supported so that they will be smoothly
continued without stopped short. There is
cautious and careful preparation behindthe-scenes by the teams of Electrical
Department of Metropolitan Electricity
Authority, whose duties are to maintain
and monitor the electrical supply systems
for these ceremonies and events. In each
year, there are regular services regarding
to electrical security offered to the royal
families for over than 800 times; they are
comprised of both regular and occasional
ceremonies and events. Moreover, there
are electrical systems monitoring works
for over than 10 times a year provided for
national leaders from many nations, who
come to visit Thailand.
“For the royal ceremonies or the royal
families welcoming events, our teams
will be there for “electrical monitoring”,
which means to maintain their electrical
systems. It is Metropolitan Electricity
Authority’s duty and we have many
electrical monitoring work units. In each
ceremony, there will be many work
units cooperate in electrical monitoring
responsibility; starting from transmitting

รวมถึงการประสานงานกับหน่วยงานภายใน
การไฟฟ้านครหลวงเองอีกหลายหน่วยงาน
และทุกครัง้ ฝ่ายบริหารของการไฟฟ้านครหลวง
จะเข้ า มาตรวจสอบความเรี ย บร้ อ ย จะมี
การจัดตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อเฝ้าติดตาม
ตลอดเวลา มีการซักซ้อมขั้นตอนการปฏิบัติ
จนเป็นที่มั่นใจ เมื่อถึงวันงานถึงแม้จะมีความ
มั่ น ใจในระบบและที ม งาน แต่ เ มื่ อ คิ ด ถึ ง
ภาระงานที่ส�ำคัญ ความผิดพลาดของระบบ
จ่ า ยไฟฟ้ า ที่ ห ากเกิ ด ขึ้ น เพี ย งเสี้ ย ววิ น าที
ก็ จ ะหมายถึ ง ความเสี ย หายต่ อ พระราชพิ ธี
ทีป่ รากฏต่อหน้าพระพักต์ ผูร้ ว่ มในพระราชพิธี
และประชาชนจ�ำนวนมากที่เฝ้าชมผ่านการ
ถ่ายทอดผ่านสื่อเป็นจ�ำนวนมาก
แม้วา่ ทีผ่ า่ นมา การปฏิบตั งิ านด้านการบริการ
ไฟฟ้ า ในพระราชฐาน ตลอดจนงานถวาย
ความปลอดภัยด้านไฟฟ้าแก่พระราชวงศ์และ
บุคคลส�ำคัญ ภายใต้การดูแลของฝ่ายบริการ
ระบบไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง เป็นไปด้วย
ความราบรื่น ไม่เคยเกิดเหตุการณ์ร้ายแรง
ใดๆ แต่ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริการระบบไฟฟ้า
ก็ยอมรับว่า ภารกิจนีม้ คี วามกดดันมาก เพราะ
จะผิดพลาดไม่ได้เลย และหากเกิดเหตุการณ์
ใดๆ ขึ้นก็ตาม ไม่เพียงส่งผลกระทบระดับ
บุคคลเท่านัน้ ยังรวมไปถึงระดับองค์กรอีกด้วย
แต่ทงั้ นีก้ ถ็ อื เป็นงานทีภ่ มู ใิ จในชีวติ และมัน่ ใจ
ว่าพนักงานในฝ่ายบริการระบบไฟฟ้าทุกคน
ก็มีความรู้สึกนี้เช่นกัน
“งานบริการไฟฟ้าในพระราชฐาน และงาน
ถวายความปลอดภัยด้านไฟฟ้าแก่พระราชวงศ์
ถือเป็นงานแห่งความภาคภูมิใจของพวกเรา
ชาวการไฟฟ้านครหลวงทุกคน ไม่เฉพาะแต่
ฝายบริ
ก ารระบบไฟฟ้ า เท่ า นั้ น พวกเรา
่
ล้วนซาบซึ้งว่า ไฟฟ้าในประเทศไทยเกิดขึ้น
ครั้ ง แรกในพระบรมมหาราชวั ง ด้ ว ยสาย
พระเนตรที่ ย าวไกลของพระบาทสมเด็ จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ดังนั้น เราก็ควร
ท�ำหน้าที่อย่างดีที่สุด เพื่อเป็นการตอบแทน
คุณของพระราชวงศ์” ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายบริการ
ระบบไฟฟ้า กล่าวทิ้งท้าย

lines to feeders. The electrical system
service teams will look after around
the areas of royal families’ presence to
prepare for the readiness in case of
emergency such as power failure no matter
it is caused by the external electrical
system or the electrical system in the
ceremony’s area itself. We will set the
yearly plans in advance for regular royal
ceremonies, and then, prepare the operating
plans. For some areas, we are able to
install the permanent electrical connecting
devices to receive electrical supply from
backup generator. Therefore, when the
ceremony takes place, we will park our
car with backup generator right there to
supply electricity accordingly. Anyhow, our
officers will be standing by in such area in
case of emergency that needs immediate
decision. Anyhow, if the royal families are
going to some areas where we have never
been before, we shall prepare in advance
for 1 - 2 days by sending our officers to
survey at the actual areas in order to offer
the electrical security service without any
defect.
As well as for every major royal ceremony,
we will take part, for example; the Sixtieth
Anniversary Celebrations of His Majesty’s
Accession to the Throne, the Celebrations
on the Auspicious
Occasion of His Majesty
the King’s 80 th Birthday Anniversary.
Mr. Santi Numsinvichietchai, Director of
Electrical System Service Department,
mentioned about the working behind the
scenes, which many may never know
before.
For grand or important ceremonies, we
have to plan in advance for many months.
We will have meetings with a lot of external
work units. All of them deem that the stability
of electricity is important; therefore, we
must have operation plan and rehearsal
accordingly until we are confident that
everything will be fine. Besides, there is
cooperation among internal work units of
Metropolitan Electricity Authority and the
Executives of MEA will check for the
orderliness for every time by themselves.
There will be the establishment of
Coordination Center to monitor at all time
together with rehearsal for working
procedures until we can be confident. On
the day that the ceremony takes place;
even though we are confident in system

คุณสันติ น�ำสินวิเชษฐชัย
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริการระบบไฟฟ้า
Mr. Santi Numsinvichietchai,
Director of Electrical System Service Department

and teamwork, anyhow, as it is very
important ceremony, not any error can
allow to happen. If it happens for a second,
it means damage to the ceremony in the
presence of the royal families as well as
the participants and multitude who watch
the ceremony process via many media.
Even though during the past, the operation
for electrical supply services in the
palaces including the services regarding
to electrical security offered to royal
families and important persons under
the supervision of Electrical Department,
Metropolitan Electricity Authority are
processed smoothly without any serious
incident occurred, the Director of Electrical
Department accepts that this mission is
quite stressful because there must be
absolutely no mistake. In case of any
incident happens, it will not impact toward
only individual level, but the organizational
level. Nevertheless, it is considered a
prideful work and surely that all officers
in Electrical Department also have the
same feeling.
“Electrical supply services in the palaces
and services regarding to electrical
security offered to the royal families
are prideful works for everyone at the
Metropolitan Electricity Authority. Not only
officers of the Electrical Department,
but all of us are grateful. As the initial
establishment of Metropolitan Electricity
Authority was taken place in the Grand
Palace by HM King Chulalongkorn’s
farsightedness, therefore, we shall
perform our best in order to pay gratitude
to the royal families”. Director Electrical
Department finally concluded.
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SE R VICE CORNER

STRONG ROOM

FOR ICT SYSTEM
FOR INFORMATION SAFETY
ห้องมั่นคงส�ำหรับระบบงาน ICT
เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ
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ในยุคข้อมูลสื่อสารเทคโนโลยีได้มีความส�ำคัญในด้านธุรกิจ การเงิน ความมั่นคงปลอดภัยทั้งทรัพย์สิน บุคคล
ความบันเทิงต่างๆ และอีกหลายด้าน ซึ่งรัฐบาลมีความจ�ำเป็นส�ำหรับการควบคุมข้อมูลด้านการสื่อสารในทาง
ที่ถูกต้อง จึงออกพระราชบัญญัติการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พุทธศักราช 2550 มาตรา 26
เรื่องการเก็บรักษาข้อมูลคอมพิวเตอร์
การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) จึงได้ทำ� การศึกษา
ระบบการจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล คอมพิ ว เตอร์ ใ นที่
ที่ปลอดภัยและปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ฉบับดังกล่าว และได้จัดท�ำระบบการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ
พร้ อ มระบบอุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ ใ นการสนั บ สนุ น
เช่น ระบบไฟฟ้าหลัก และระบบไฟฟ้าส�ำรอง
พร้อมสถานที่ ที่มีความมั่นคงปลอดภัย โดยมี
ศูนย์ข้อมูลที่มีความมั่นคงแข็งแรง ปลอดภัย
ในระดับมาตรฐานสากล โดยก่อสร้างเป็น
ห้องมั่นคง (Strong Room) ที่มีความพร้อม
สมบูรณ์ในการเก็บรักษาข้อมูลสารสนเทศ
ที่พร้อมให้บริการทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนที่ให้ความสนใจ

ห้องมั่นคง (Strong Room) คืออะไร
คือห้องที่สร้างขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์ใช้เก็บ
ทรัพย์สิน เอกสารส�ำคัญ และของมีค่าต่างๆ
ลักษณะที่ส�ำคัญคือ ต้องป้องกันเพลิงไหม้
และป้องกันการโจรกรรมได้ เพื่อปกป้องของ
มี ค ่ า ภายในห้ อ งให้ ป ลอดภั ย ในงานด้ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ
ICT (Information and Communication
Technology) ก็มีห้องมั่นคงเช่นกัน บางครั้ง
เรียก IT Security Room ส�ำหรับใช้ติดตั้ง
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่ายสือ่ สาร
ข้อมูล (Data Network) และอุปกรณ์จัดเก็บ
ข้อมูล (Data Storage Device) ในทางธุรกิจ
ข้อมูล (Information) ถือเป็นทรัพย์สินที่มีค่า
ที่จับต้องหรือวัดค่าโดยตรงไม่ได้ แต่มีค่าและ
มีความส�ำคัญอย่างยิง่ ยวดในการด�ำเนินธุรกิจ
เพื่อให้มั่นใจว่าระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูล
ที่อยู่ในห้องจะปลอดภัยและเรียกใช้ข้อมูล
ได้อย่างสมบูรณ์

During the age that information technology has become an important
role of business, finance, safety and security for both of assets and
individuals, entertainment and many more, therefore, it is necessary
for the Government to control for the appropriately use of information
technology. The Computer Crime Act, A.D.2007, Section 26 Regarding
the Storage of Computer Data, then, issued.
Metropolitan Electricity Authority (MEA)
has study about the system for safety
computer data storage in order to
accordingly practice as per such Act.
Furthermore, MEA has arranged the
information security system together with
the supporting equipment such as main
power system, backup power system
and safe place. It is the information safety
center with international security standard,
which is built to be the complete equipped
strong room, that ready to provide service
for information storage to both of government agencies and private sector.

What is the Strong Room?
It is the room that built with the objective to
safely keep assets, important documents
and valuable things. The important characteristic is that strong room must be able
to resist fire and robbery in order to have
the valuable things inside protected and
saved. For Information and Communication
Technology or ICT, there is strong room
for them as well. Sometime it is called “IT
Security Room” which is used to install
computer equipment, data network
and data storage devices. In terms of
business, information is deemed as
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ท�ำไมต้องมีห้องมั่นคง
การด�ำเนินธุรกิจหรือการบริการให้ต่อเนื่อง
ไม่ ห ยุ ด ชะงั ก เป็ น สิ่ ง ที่ ธุ ร กิ จ ขนาดใหญ่
โดยเฉพาะหน่ ว ยงานภาครั ฐ ต้ อ งท� ำ ตาม
นโยบายของรัฐโดยกระทรวงการคลัง ในหัวข้อ
การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ขี องระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ต้องมีโครงการรองรับความเสี่ยง
ด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร
หรือ DRP (Disaster Recovery Plan) มี
ลั ก ษณะเป็ น แผนส� ำ หรั บ การด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ
ได้ต่อเนื่องเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติ เช่น เพลิงไหม้
ที่ท�ำลายทรัพยากรทางธุรกิจของหน่วยงาน
ซึง่ รวมถึงอุปกรณ์ทาง IT ข้อมูล พืน้ ทีส่ ำ� นักงาน
วัตถุประสงค์ของ DRP คือการท�ำให้ธรุ กิจ หรือ
ระบบคอมพิวเตอร์สามารถกลับคืนสู่สภาพ
ท� ำ งานได้ ต ามปกติ โดยใช้ เ วลาน้ อ ยที่ สุ ด
เท่ า ที่ จ ะเป็ น ไปได้ หรื อ อาจจะกล่ า วได้ ว ่ า
“ภัยพิบตั วิ างแผนไม่ได้วา่ จะเกิดเมือ่ ใด แต่
การท�ำให้ธุรกิจด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
สามารถวางแผนได้”

ห้องมั่นคงที่ดีเป็นอย่างไร
ห้ อ งมั่ น คงส� ำ หรั บ งานด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่ สารทีน่ ยิ มใช้กนั ทัว่ โลก
ส่วนใหญ่จะเป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศแถบ
ยุโรปซึ่งมีการพัฒนาด้านความปลอดภัยสูง
มีการตั้งหน่วยงานกลาง ECB.S (European
Certification Board Security System) ให้การ
รับรองบริษัทผู้ผลิตห้องมั่นคง
การไฟฟ้านครหลวง เป็นหน่วยงานแรกใน
ประเทศไทยที่มีห้องมั่นคงส�ำหรับระบบงาน
ICT ออกแบบโดยใช้เทคโนโลยีชั้นสูง ได้รับ
การรับรองจาก ECB.S ชั้นคุณภาพ R 60 D
บนพื้ น ฐานการทดสอบตามมาตรฐาน EN
1047-2 มีความมั่นคง แข็งแรง และเหมาะสม
ส�ำหรับการใช้งานกับระบบคอมพิวเตอร์ ตาม
นโยบายของรัฐ ซึ่งต้องมีลักษณะเป็นแบบ
Modular Design ประกอบด้ ว ยพื้ น ผนั ง
เพดาน และอุปกรณ์ครบถ้วน สามารถป้องกัน
ความร้อนขณะเกิดเพลิงไหม้ทอี่ ณ
ุ หภูมิ 1,090
องศาเซลเซียส โดยรักษาอุณหภูมิภายในห้อง
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ไม่ให้เกิน 70 องศาเซลเซียส พร้อมทั้งรักษา
ความชื้นสัมพัทธ์ ไม่ให้สูงเกิน 85 เปอร์เซ็นต์
เป็นเวลานาน 60 นาที และสามารถรักษา
อุ ณ หภู มิ แ ละความชื้ น ดั ง กล่ า วได้ ต ่ อ เนื่ อ ง
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 520 นาที
การไฟฟ้านครหลวง ใช้มาตรฐาน ISO/IEC
27001:2005 ควบคุมดูแลระบบบริหารจัดการ
ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Management System :
ISMS) และได้รับใบประกาศนียบัตรจากการ
ตรวจประเมินตามมาตรฐานนี้ ในนามบริษัท
TUV NORD จากประเทศเยอรมนี ซึ่งสามารถ
ใช้เป็นหลักประกันในความมั่นคงปลอดภัย
ของข้อมูลที่ได้มาตรฐาน

ห้องมั่นคงมีข้อเด่นอะไรบ้าง
ห้องมั่นคงถูกออกแบบมาให้สามารถป้องกัน
ระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลจากปัจจัยเสี่ยง
(IT Risk) ต่างๆ ถึง 10 ปัจจัย เริ่มตั้งแต่ทน
ไฟไหม้ได้ถงึ 1,090 องศาเซลเซียสไม่นอ้ ยกว่า
1 ชั่วโมง ป้องกันความชื้นสัมพัทธ์ไม่ให้เกิน
85 เปอร์เซ็นต์ เมื่อมีการฉีดน�้ำภายนอกห้อง
ขณะเกิ ด เพลิ ง ไหม้ ป้ อ งกั น ความร้ อ นระอุ
สะสมได้นาน 520 นาที ป้องกันกรดก๊าซและ
ควัน ฝุ่น โดยเฉพาะพลาสติก พีวีซี ซึ่งจะเป็น

valuable asset, which cannot be directly
touched or measured for its value, but it
is truly valuable with extreme importance
for business operation. Strong room is
prepared to ensure the safety of computer
system and information stored in it as
well as the complete information can be
available once needed.

Why Do We Need Strong Room?
In order that large business corporate,
especially, government agencies shall
be able to continually run the business
or service without any derailment, they
must follow the Government policy by
the Ministry of Finance in the topic of
good corporate governance in terms of
information technology. There must
be disaster recovery plan to cope with
information and communication technology
risks. It is plan for unceasing business
operation even when disaster occurs,
for example; fire, which is able to destroy
business resources of the work unit
including IT equipment, and office area.
The objective of disaster recovery plan
is to have business or computer system
resumes to work as normal within the
possible shortest period of time. It can be
said as “we cannot plan when the disaster
will happen, but we can plan to have
business continually run accordingly”.

How Good Strong Room is to Be Like?

อันตรายต่อระบบคอมพิวเตอร์ เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพและร่างกาย หากมีปริมาณสะสม
จะเป็นอันตรายถึงชีวติ ป้องกันคลืน่ ไฟฟ้าและ
สนามแม่เหล็กไฟฟ้าลักษณะเป็นห้องชิลด์
(Shield Room) สามารถปิดกัน้ สนามไฟฟ้าได้
ระดับ 12 dB ถึง 40 dB ปิดกั้นสนามแม่เหล็ก
ได้ระดับ 32 dB ถึง 63 dB ป้องกันการโจรกรรม
จากการใช้เหล็กงัด ขวาน เลื่อย สว่าน (ตาม
มาตรฐาน EN 1627 WK4) ป้องกันภัยจากการ
ก่อวินาศกรรม จากการใช้ระเบิด TNT ป้องกัน
การพังทลายจากวัสดุหล่นทับจากด้านบนหรือ
ด้านข้าง ป้องกันผู้ไม่มีสิทธิ์บุกรุกเข้าห้อง โดย
ใช้บานประตูเดี่ยวท�ำด้วยแผ่นเหล็ก (Steel
plate) มีระบบเครื่องอ่านมือ (Hand Scan)
ก่อนเปิดประตูเข้าห้องมั่นคง นอกจากนี้ ยังมี
งานระบบสนับสนุนห้องมั่นคงที่ได้มาตรฐาน
สากล อาทิเช่น ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
ที่มีพนักงานดูแลตลอด 24 ชั่วโมง ระบบจ่าย
กระแสไฟฟ้าต่อเนื่อง มีแหล่งจ่ายไฟฟ้าเข้า
จาก 2 แหล่ง ระบบปรับอากาศแบบควบคุม
ความชื้น ระบบแจ้งเตือนอัคคีภัยความไวสูง
ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ ใช้สารสะอาด ไม่
ท�ำลายบรรยากาศชั้นโอโซน ไม่เป็นอันตราย
ต่อสิ่งมีชีวิต (FM-200 หรือ Heotafloropropane-HFC 227ea) มีระบบตรวจจับการรัว่ ซึม
ของน�้ำเมื่อเกิดการรั่วซึม ระบบพื้นยก และมี
ระบบสื่อสารข้อมูลความเร็วสูงกับภายนอก
โดยผ่านเส้นใยแก้วน�ำแสง (Optical Fiber)
ครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขตจ�ำหน่ายของการ
ไฟฟ้านครหลวง
ผู้ใช้บริการห้องมั่นคง จะมั่นใจได้ว่า ระบบ
คอมพิวเตอร์และข้อมูลที่อยู่ในห้องมั่นคงของ
การไฟฟ้านครหลวงจะปลอดภัยและเรียกใช้
ข้อมูลได้อย่างสมบูรณ์ การไฟฟ้านครหลวง
มีความยินดีให้บริการเช่าใช้พนื้ ทีใ่ นห้องมัน่ คง

For the strong room of information and
communication technology which is
widely used for all over the world, almost
of them are products from Europe and
their safety qualification has been well
developed. ECB.S (European Certification
Board Security System) is the institute that
able to certify for the strong room building
company.
Metropolitan Electricity Authority is the first
agency in Thailand that owns strong room
for ICT system. It was designed by high
technology, certified by ECB.S with quality
class of R 60 D and it is tested as per EN
1047-2 standard. It is secured, strong and
suitable for using with computer system as
per specified by the Government policy,
which must be modular design comprised
of floor, wall, ceiling and complete equipment. It must be able to resist heat with
the temperature of 1,090 degree Celsius
while fire occurs and its room temperature
must not exceed 70 degree Celsius while
relative humidity is not higher than 85
percent for the period of 60 minutes and
it must be able to maintain such temperature and relative humidity for not less than
520 minutes.
Metropolitan Electricity Authority follows
ISO/IEC 27001:2005 standards for
controlling and managing the Information
Security Management System : ISMS) and
received the certificate as per the standard
assessment from the company called TUV
NORD in Germany. This certificate can
ensure the safety of information as per
standard accordingly.

What are the Prominent Points of
Strong Room?
Strong room is designed to protect computer system and data from 10 various
risk factors (IT Risk), starting from heat
resistance for 1,090 degree Celsius for
not less than 1 hour, maintain relative
humidity not to exceed 85 percent
when water is scattered from external
to extinguish the fire, be able to resist
the accumulative heat for 520 minute, be

able to resist acid gas, smoke and dust,
especially those derived from PVC, which
are harmful to computer system, health
and human’s body as their cumulative
quantity can cause fatal. The strong room
is also resist electric waves and electromagnetic fields. It is a shield room, which
can hinder the electric fields form the level
of 12 dB to 40 dB and magnetic fields from
the level of 32 dB to 63 dB. It can prevent
robbery with lever, ax, saw and drill (as per
EN 1627 WK4 standard). Moreover, it can
prevent sabotage with TNT bomb, prevent
collapse in case of material dropping
down from above or sideways. It also can
prevent the unauthorized to trespass into
the room. Its single door is made of steel
plate with hand scan system used before
opening the door to get into the strong
room. Besides, there are international
standard supporting systems such as
closed circuit television system (CCTV),
which is monitored by officers for 24
hours a day, continuous electrical power
supply system from 2 electrical power
supply sources, air-conditioning system to
control humidity, fire alarm system with
high sensitivity, automatic fire suppression
system by clean chemical without any
harm to ozone atmosphere and living
creatures (FM-200 or Heotafloropropane
- HFC 227ea), water leakage detection
system, floor raising system and high
speed data communication system to
the external through optical fiber,
which covered all distribution areas of
Metropolitan Electricity Authority.
The users can be confident that computer
system and data stored in the strong room
of Metropolitan Electricity Authority are
safe and the information can be perfectly
available when needed. Metropolitan
Electricity Authority is pleased to provide
rental space in the strong room.
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กฟน. ปรับปรุงระบบไฟฟ้า 60 โรงเรียน เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ตระหนัก
ในการส่งเสริมให้มีการใช้ไฟฟ้าอย่างมี
ประสิทธิภาพและปลอดภัย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง การใช้ไฟฟ้าในสถานศึกษา ซึ่ง
เป็ น สถานที่ ส� ำ คั ญ ในการให้ ค วามรู ้ แ ก่
เยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ ประกอบ
กับเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใน
โอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ ในวันที่ 2
เมษายน 2558
การไฟฟ้านครหลวง จึงได้ด�ำเนิน โครงการ
ปรั บ ปรุ ง ระบบไฟฟ้ า ให้ แ ก่ โ รงเรี ย น
ระดั บ ประถมศึ ก ษา ในสั ง กั ด ส� ำ นั ก งาน
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คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
และสั ง กั ด กรุ ง เทพมหานคร จ� ำ นวน 60
โรงเรี ย น ในพื้ น ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของ
การไฟฟ้ า นครหลวงทั้ ง 3 จั ง หวั ด ได้ แ ก่
กรุงเทพมหานคร นนทบุรีและสมุทรปราการ
ซึ่งใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น 21 ล้านบาท
ขั้นตอนการคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ
ได้รับความร่วมมือจากส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและส�ำนักการศึกษาใน 3 จังหวัด
ดั ง กล่ า ว เป็ น ผู ้ คั ด เลื อ กโรงเรี ย นที่ มี ค วาม
ต้องการปรับปรุงระบบไฟฟ้าให้มปี ระสิทธิภาพ
และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ส�ำหรับกิจกรรมที่ทาง กฟน. เข้าไปด�ำเนินการ
นั้น ครอบคลุมงานหลักๆ ได้แก่ การส่งทีม
เจ้ า หน้ า ที่ เ ข้ า ไปตรวจสอบจุ ด ที่ อ าจเกิ ด
อันตรายภายในบริเวณโรงเรียน เช่น อุปกรณ์
ปลั๊กไฟต่างๆ อุปกรณ์ไฟฟ้าในห้องเรียนหรือ
ตามอาคาร ตู ้ น�้ ำ ดื่ ม ซึ่ ง อั น ตรายเกี่ ย วกั บ
ไฟฟ้าในโรงเรียนนั้นถือว่าอยู่ใกล้แค่เอื้อม
เด็ ก ๆ อาจได้ รั บ อั น ตรายได้ โ ดยง่ า ย และ
อาจถึงขั้นเสียชีวิตได้หากรู้เท่าไม่ถึงการณ์
ขณะเดียวกันโรงเรียนส่วนใหญ่ในโครงการ
มีสภาพเป็นอาคารไม้ ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการ
เกิดไฟไหม้ หากเกิดกรณีไฟช็อต โดยทีมงาน
ได้ เ ข้ า ไปปรั บ ปรุ ง ระบบจ่ า ยไฟฟ้ า ตั้ ง แต่

tion, which are located in 3 provinces:
Bangkok, Nonthaburi Province and
Samut Prakarn Province, the areas that
having been responsible by Metropolitan
Electricity Authority. The budget for this
project altogether is 21 million Baht.
The procedure for choosing schools to
participate in this project is cooperated
by Education Service Area Office and
Department of Education Administration
in such 3 provinces. They managed to
choose schools where their electrical
systems must be improved for more
efficiency and saver.

MEA IMPROVES THE ELECTRICAL
SYSTEM FOR 60 SCHOOLS
TO HONOR HRH PRINCESS
SIRINDHORN

For the activities processed by MEA,
they cover major works such as teams
delivered to inspect the points that may
cause danger in schools; for example:
plugs, electrical equipment in classrooms
or buildings, and drinking water machines.
Actually, electrical danger in school is very
close within reach. Students can easily be
in danger and that can cause them fatal if
they are benighted. Meanwhile, buildings

Metropolitan Electricity Authority
(MEA) is well aware in promoting
electricity using with efficiency and
safety, especially, in educational
institutes where are the important
places for providing knowledge to
youth who are future of nation,
together with honoring HRH
Princess Sirindhorn on the auspicious occasion of 5th cycle birthday
anniversary on 2nd April, 2015.
Metropolitan Electricity Authority, therefore, processes the electrical system
improvement project for 60 elementary
schools under supervision of Office of
the Basic Education Commission (OBEC)
and Bangkok Metropolitan Administra-
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สายเมนหลังเครื่องวัดฯ ถึงเต้ารับไฟ มีการติดตั้งระบบสายดินในระบบ
จ่ายไฟ ปรับปรุงสภาพการส่องสว่างในห้องเรียน รวมไปถึงการปรับปรุง
สายดินตู้น�้ำดื่ม ซึ่งเป็นจุดล่อแหลมในการเกิดอันตรายในโรงเรียน
อีกจุดหนึ่ง
โครงการดั ง กล่ า วเริ่ ม ด� ำ เนิ น การที่ โ รงเรี ย นคลองกั น ยา จั ง หวั ด
สมุทรปราการ เป็นแห่งแรก เมื่อเดือนพฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมาและ
ได้รับความร่วมมือจากพนักงานของการไฟฟ้านครหลวงทั้ง 18 เขต
ที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญในการปรั บ ปรุ ง ระบบไฟฟ้ า ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
โดยทั้งหมดเป็นการบริการฟรี ไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
การปรับปรุงระบบไฟฟ้าให้แก่โรงเรียนระดับประถมศึกษาจ�ำนวน
60 โรงเรียนในโครงการ ก�ำลังจะแล้วเสร็จภายในสิ้นปี 2558 นี้ นับเป็น
อีกหนึ่งโครงการดีๆ ในการตอบแทนคืนสู่สังคม อันเป็นหนึ่งในภารกิจ
ที่การไฟฟ้านครหลวงให้ความส�ำคัญอย่างต่อเนื่องตลอดมา

60 โรงเรียนในโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สมุทรปราการ (11 แห่ง)
โรงเรียนคลองกันยา			
โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง
โรงเรียนวัดสุคันธาวาส		
โรงเรียนคลองสะบัดจาก
โรงเรียนปากคลองชวดใหญ่		
โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม
โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิ์ทอง		
โรงเรียนคลองบางปู
โรงเรียนคลองเสาธง (ถนอม วารีดีนุเคราะห์)
โรงเรียนวัดคลองเก้า
โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ
กรุงเทพมหานคร (40 แห่ง)
โรงเรียนวัดปทุมคงคา			
โรงเรียนวัดสัมพันธวงศ์
โรงเรียนวัดจักรวรรดิ				
โรงเรียนวัดบรมนิวาส
โรงเรียนปลูกจิต				
โรงเรียนวัดสระบัว
โรงเรียนวัดจันทร์นอก			
โรงเรียนวัดช่องนนทรี
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โรงเรียนวัดกระจับพินิจ			
โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม
โรงเรียนวัดช่างเหล็ก				
โรงเรียนวัดหัวกระบือ
โรงเรียนวัดสารอด				
โรงเรียนสามัคคีบ�ำรุง
โรงเรียนวัดแจงร้อน				
โรงเรียนศาลเจ้า (ห้าวนุกุลวิทยา)
โรงเรียนวัดบางประทุนนอก			
โรงเรียนบ้านนายสี
โรงเรียนวัดนินสุขาราม			
โรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส
โรงเรียนวัดธรรมาภิรตาราม			
โรงเรียนสุโขทัย
โรงเรียนวัดเกาะสุวรรณาราม			
โรงเรียนพรพระร่วงประสิทธิ์
โรงเรียนออเงิน (อ่อน-เหม อนุสรณ์)		
โรงเรียนบ้านบางกะปิ
โรงเรียนวัดบึงทองหลาง			
โรงเรียนคลองทรงกระเทียม
โรงเรียนอิสลามสันติชน		
วัดลาดพร้าว (ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์)

โรงเรียนแจ่มจันทร์			
โรงเรียนสุเหร่าสามอิน
โรงเรียนคลองกะจะ			
โรงเรียนต�ำบลขุมทอง (ประชาอุทิศ)
โรงเรียนสุเหร่าล�ำนายโส		
โรงเรียนสุเหร่าซีรอ (ราษฎร์สามัคคี)
โรงเรียนวัดแป้นทอง			
โรงเรียนวัดสีชมพู
โรงเรียนสามแยกท่าไข่		
โรงเรียนสุเหร่าคลองสิบเอ็ด
นนทบุรี (9 แห่ง)
โรงเรียนป่าไม้อุทิศ			
โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า
โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่
โรงเรียนบ้านใหม่			
โรงเรียนบ้านคลองโต๊ะนุ้ย
โรงเรียนสุเหร่าปากคลองล�ำรี		
โรงเรียนวัดฝาง
โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา)

60 Schools in the Project of Electrical System Improvement to Honor
HRH Princess Sirindhorn.

in schools chosen for this project are wood
buildings and in case of electrical short,
there is risk of fire. Our working teams have
improved their electrical systems starting
from main lines after meter to sockets;
installed grounding in electrical supply
systems, improved lighting in classrooms
including ground wires at water drinking
machines, which is one of the precarious
points that can cause danger in school.
The project was firstly started to process at
Klongkanya school, Pathumthani Province
on May 2015. The project receives well
cooperation from officers, who are expert
in electrical system efficiency improvement, in 18 districts of Metropolitan
Electricity Authority. All activities are free
service without any charge.
The electrical system improvement for
60 elementary schools in this project
will be finished within year 2015. It is
one of the good projects for repaying to
society, which is one of the missions that
continually being given precedence by
Metropolitan Electricity Authority.

Samut Prakarn Province (11 schools)
Klongkanya school
Bantongkoong school
Watsukanthawas school
Klongsabudjak school
Pakklongchuatyai school
Watratniyomtham school
Ratpothong school 			
Klongbangpoo school
Klongsaothong school
(Thanom Vareedeenukoa)
Watklongkao school
Klongkratoomratuthit school

Watbangpoomavas school
Watthammapirataram school 		
Sukhothai School
Watkhohsuwannaram school 		
Pornpraroungprasit School
Orngern school (Orn-Hem Memorial)
Banbangkapi school
Watbuengthonglang school 			
Klongsongkratium school
Islam Santichon School		
Watladprao (Nursery Center)
Jamjun school			
Suraosam-in School
Klongkaja school				
Bangkok (40 schools)
Thambonkhumthong school
Watpatumkongka school 			 (Pracha Uthit)
Watsampantawong school
Suraolumnaiso school 			
Watchakkrawat school			 Suraozerau school (Ratsamukkee)
Boromnivas school
Watpanthong school			
Plookjit school				 Watseechompoo school
Watsrabua school
Samyaktahkai school			
Watjannork school			
Surao Khlong Sip Ed school
Watchongnonsee school
Watkrajubpinit school			 Nonthaburi Province (9 Schools)
Wathongrattanaram school
Pamaiautit school			
Watchangleks school 			 Chumchonwatsaima school
Wathuakrabeu school
Watputthiprangpramote school
Watsarod school				 Bangyai Nursery school		
Samukkeebumroong school
Baanmai school				
Watchaengron school 			 Banklongtonui school
Sarnjoa school (hownukulwittaya)
Suraopakklong Lumree school		
Watbangpratoonnok school		
Watfang school
Bannaisee school
Watbangpoodnai School
Watninsukharam school			 (Nonthawittaya)
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APPROACH THE 3rd DECADE;
THE TURNING POINT
OF LIGHT ENERGY

สู่ทศวรรษที่ 3 จุดเปลี่ยนแห่งพลังงาน
แสงสว่าง
เรื่อง : ชมพูฟิวเชีย / Fuchsia Pink

เมื่อการไฟฟ้านครหลวงก้าวเข้าสู่ปี พ.ศ. 2530 เป็นต้นมา ได้น�ำวิทยาการ เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ และเครือ่ งมือทีท่ นั สมัย เข้ามามีสว่ นส�ำคัญในการพัฒนาประเทศ ความหมาย
ของแสงสว่างถูกน�ำไปใช้ประโยชน์หลากหลายบริบท เพื่อความสวยงามของทัศนียภาพ
การเดินทาง และความปลอดภัย นับเป็นจุดเปลี่ยนส�ำคัญที่เดินหน้าสู่ยุคแห่งพลังงาน
แสงสว่างเพื่ออนาคต

พ.ศ. 2531 - 2533 เริ่มด�ำเนินโครงการ

สายไฟฟ้าใต้ดิน ในถนนชิดลมและสีลม เพื่อ
เพิ่มความมั่นคงในระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้า
และสร้างความสวยงามเป็นระเบียบให้กับ
ทัศนียภาพของเมือง ในปี พ.ศ. 2532 ได้เริ่ม
ก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าลอดใต้แม่น�้ำเจ้าพระยา
เชื่อมต่อระหว่างสถานีต้นทางพระนครใต้กับ
ถนนสุขสวัสดิ์ พระประแดง เป็นระยะทาง
1,350 เมตร
พ.ศ. 2535 ประกาศใช้ พ ระราชบั ญ ญั ติ
การไฟฟ้านครหลวง (ฉบับที่ 3) เพือ่ ความเหมาะสม
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แก่การบริหารกิจการของการไฟฟ้านครหลวง
และเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารงาน
พ.ศ. 2536 เริ่มโครงการ “สะดวกที่ไหน
ติดต่อที่นั่น” ผ่านระบบออนไลน์ที่เชื่อมโยง
ข้อมูลระหว่างทีท่ ำ� การไฟฟ้าทัง้ 12 เขต รวมทัง้
โครงการ One Stop Service Center เพือ่ อ�ำนวย
ความสะดวกและประสานงานกับหน่วยงาน
สาธารณูปโภคต่างๆ ให้แก่ประชาชนที่ปลูก
บ้านใหม่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี
และสมุทรปราการ

Since year 1987 onwards, the
Metropolitan Electricity Authority
has brought science, computer
technology and advanced tools to
be parts of country development.
The meaning of light is brought to
beneficially use in various contexts;
for beauty of scenery, travel and
security. This is the major turning
point of light energy towards the
future.
1988 - 1990 Started the underground

electrical cable project on Childlom and
Silom roads, in order to secure the electricity
supply and create beauty and order to the
city’s scenery. In year 1989, MEA had started
to construct the electrical transmission line
under Chao Phraya River; it is connected
between the terminal station at Bangkok
South Municipal and Suksawat Road, Phra
Pradeang, for a distance of 1,350 meters.
1992 Promulgated for Metropolitan Electricity
Authority Act (Issue 3) in order to operate
business and increase the agility in work
management of Metropolitan Electricity
Authority.
1993 MEA initiated the project of “convenience is where, contact us there” through
online system among MEA’s offices in 12
districts, together with “One Stop Service
Center” to provide convenience and cooperate
with various utilities organizations for those
who have new houses built in the area
of Bangkok, Nonthaburi Province, Samut
Prakarn Province.

พ.ศ. 2541 - 2543 เริ่มจัดท�ำระบบข้อมูล
แผนที่สารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic
Information System : GIS) และได้ต่อยอด
สู ่ ก ารพั ฒ นาระบบควบคุ ม ระบบไฟฟ้ า
(SCADA/EMS) รวมถึ ง จั ด ตั้ ง ศู น ย์ บ ริ ก าร
ข้ อ มู ล ผู ้ ใ ช้ ไ ฟฟ้ า Call Center โทร.1130
ให้บริการ 24 ชั่วโมง เป็นหน่วยงานแห่งแรก
ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
พ.ศ. 2545 ด�ำเนินการระบบสายใต้ดินใน
กรุงเทพฯ จ�ำนวน 3 โครงการได้แก่ โครงการ
พหลโยธิน โครงการพญาไท โครงการสุขุมวิท
และด�ำเนินการก่อสร้างสายส่งใต้ดินขนาด
230 kV เชื่ อ มต่ อ สถานีต ้น ทางลาดพร้า ววิภาวดี ระยะทาง 8 กิโลเมตร ซึ่งเป็นโครงการ
ก่อสร้างอุโมงค์สายส่งใต้ดินขนาดใหญ่ที่สุด
ในประเทศไทย
พ.ศ. 2549 ได้ รั บ ใบอนุ ญ าตให้ เ ป็ น
ผู้ประกอบกิจการโครงข่ายเส้นใยแก้วน�ำแสง
(Fiber Optic) และโครงข่ายโทรคมนาคมแบบ
ทีส่ าม จากคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ
พ.ศ. 2555 เปิดตัวสถานีชาร์จไฟฟ้า (EV
Charging Station) ส�ำหรับรถยนต์ไฟฟ้า
แห่งแรกในกรุงเทพฯ
พ.ศ. 2556 ด�ำเนินการพัฒนาระบบติดตาม
รับช�ำระค่าไฟฟ้าผ่านตัวแทนแบบ Online
Payment ระบบติดตามงานบริการขอใช้ไฟฟ้า
ผ่านเว็บไซต์ www.mea.or.th และแจ้งผล
ผ่านระบบ SMS รวมทั้งระบบให้บริการข้อมูล
ผู้ใช้ไฟฟ้า (MEA Smart Life) ด้านต่างๆ ผ่าน
อุปกรณ์ Smart Phone และ Tablet นอกจากนี้
ยั ง ได้ ด� ำ เนิ น การปรั บ ปรุ ง และขยายระบบ
จ�ำหน่ายพลังงานไฟฟ้า ก่อสร้างและปรับปรุง
สายส่ง สายป้อน เปลี่ยนแรงดันจาก 12 kV

เป็น 24 kV และเปลีย่ นระบบสายไฟฟ้าอากาศ
เป็นสายไฟฟ้าใต้ดินในหลายพื้นที่ นอกจากนี้
ยังมีการพัฒนาระบบงานบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ และระบบสื่อสารที่ทันสมัย ได้แก่
ระบบควบคุมระบบไฟฟ้าและระบบบริหาร
จัดการพลังงานไฟฟ้า (SCADA/EMS) ระบบ
ควบคุมระบบสายป้อนอัตโนมัติและระบบ
บริหารจัดการจ�ำหน่าย (DAS/DMS)
พ.ศ. 2557 เพิ่มประสิทธิภาพระบบช�ำระ
ค่าไฟฟ้าผ่านตัวแทนแบบ Online Payment
และพัฒนาระบบ MEA Smart Life เพิ่มเติม

ให้สามารถเชื่อมโยงกับระบบช�ำระเงินผ่าน
ตัวแทนอื่นๆ มีการแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าผ่านการ
จดหน่ ว ยพร้ อ มแจ้ ง หนี้ (On-site Billing)
รวมถึงจัดท�ำโครงการ Subsidiary in Industrial Estates เพื่อดูแลระบบไฟฟ้าในนิคม
อุตสาหกรรม
ทุ ก ก้ า วย่ า งส� ำ คั ญ ในบทบั น ทึ ก ผ่ า นการ
ปรั บ ปรุ ง พั ฒ นา และเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
นับเป็นความภาคภูมิใจที่การไฟฟ้านครหลวง
ได้ น� ำ แสงสว่ า งเพื่ อ เคี ย งข้ า งและอ� ำ นวย
ประโยชน์แก่ประชาชน

1998 - 2000 Started the Geographic

Information System: GIS, and later extended
results by further development to be the
Supervisory Control and Data Acquisition
and Electrical Management System (SCADA/
EMS), including established the Information
Providing Center “Call Center at Tel: 1130” for
the electrical consumers for 24 hours service.
2002 Processed the underground cable
system in Bangkok for 3 projects; Phahonyothin, Phayathai and Sukhumvit. And also
constructed the underground transmission
lines for 230 kV to link to terminal station:
Ladproa - Vibhavadi, for 8 kilometers. It is
the biggest underground transmission lines
tunnel in Thailand.
2006 Received the License to be the Entrepreneur for fiber optic network business and
communication network: type three, from the
National Telecommunications Commission.
2012 Opened the first EV Charging Station
for electric cars in Bangkok.
2013 Developed the system to follow up
the electrical bill payment through agents
via online payment, the system for electrical
service request tracking via www.mea.or.th
and update notification via SMS system
together with various information services
providing (MEA Smart Life) via Smart Phone
and Tablet devices. MEA continued to
improve and expand the electrical power
distribution system, constructed and adjusted
the transmission lines and feeders, changed the
input voltage from 12 kV to be 24 kV, changed
the overhead lines to be underground lines in
many areas. Besides, there were information
technology service providing system and
communication system developments, for
example; Supervisory Control and Data

Acquisition and Electrical Management
System (SCADA/EMS), Distribution line
Automatic Control System and Distribution
Management System (DAS/DMS).
2014 Increased the efficiency for electrical
bill payment via agents by online payment and
further developed MEA Smart Life system to
have it connected with electrical bill payment
via other agents’ payment systems. There
were an on-site billing and project “Subsidiary
in Industrial Estates” in order to look after the
electrical system in industrial estates.
Every major approach in the record had
been moved forward through improvement,
development and efficiency increment.
Metropolitan Electricity Authority is proud
to be the organization that brings light and
provides advantages to people.
ข้อมูลอ้างอิง

หนังสือ “50 ปี กฟน. มิตรที่อยู่ใกล้ชิดประชาชน”
หนังสือ “55 ปี การไฟฟ้านครหลวง”

Reference information:

Journal “50 Years of MEA; People’s Close Friend”.
Journal “55 Years of Metropolitan Electricity Authority”.
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BUDDHA TAUGHT TO
THINK POSITIVELY
(OR NOT)
พระพุทธเจ้า สอนให้คิดบวก (หรือไม่)
เรื่อง : ณัฐพบธรรม / Nutpobtham

พระพุทธเจ้า “ไม่ได้” สอนให้คิดบวกในแบบที่ให้มองแต่ด้านดีด้านบวกเพียงอย่างเดียว
แต่พระองค์จะเน้นสอนให้เรามองชีวิต “ตามความเป็นจริง” ต่างหาก
หนึ่ ง ในมุ ม มองที่ เ กี่ ย วกั บ พระพุ ท ธศาสนา
ที่คนจ�ำนวนมากมักจะนึกถึงก็คือ การคิดดี
ท� ำ ดี ซึ่ ง ถ้ า ยึ ด เอาตามที่ พ ระพุ ท ธเจ้ า สอน
ก็จะหมายถึง การมีจิตใจที่เป็นกุศลและท�ำ
ในสิ่งที่ได้บุญกุศล
อย่างไรก็ตาม คนส่วนหนึ่งก็ได้ตีความของ
ค�ำว่า “คิดดี” ดังกล่าวว่า หมายถึงการ “คิดบวก”
ด้ ว ย ท� ำ ให้ ค นส่ ว นหนึ่ ง มี ค วามเชื่ อ ว่ า
พระพุ ท ธเจ้ า สอนให้ เ ราคิ ด บวก เรื่องนี้
จึงน่าสนใจตรงที่ว่า แท้จริงแล้ว พระพุทธเจ้า
สอนอย่างไร
หากจะตอบแบบสรุ ป อย่ า งรวดเร็ ว ก็ ต ้ อ ง
ตอบว่า พระพุทธเจ้า “ไม่ได้” สอนให้คิดบวก
ในแบบที่ ใ ห้ ม องแต่ ด ้ า นดี ด ้ า นบวกเพี ย ง
อย่ า งเดี ย ว แต่ พ ระองค์ จ ะเน้ น สอนให้ เ รา
มองชีวิต “ตามความเป็นจริง” ต่างหาก
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การมองชี วิ ต ตามความเป็ น จริ ง ในแบบที่
พระพุทธเจ้าสอนนั้น หมายถึง การมองชีวิต
ตามความเป็นไปได้จริง ที่มีทั้งความเป็นไป
ได้ในด้านดี และความเป็นไปได้ในด้านไม่ดี
(ไม่ได้สอนให้มองแต่ด้านบวกด้านเดียว และ
ไม่ได้สอนให้มองแต่ด้านลบเพียงด้านเดียว
เช่นกัน)
บทธรรมที่จะท�ำให้เราเข้าใจหลักการดังกล่าว
ได้ชัดเจนที่สุด และเป็นบทธรรมที่เป็นที่รู้จัก
อย่างกว้างขวางก็คอื “โลกธรรม 8” อันประกอบ
ไปด้วยความเป็นไป 8 อย่างที่อยู่คู่กัน (เป็น
4 คู)่ อันได้แก่ มีลาภ-เสือ่ มลาภ มียศ-เสือ่ มยศ
สรรเสริญ-นินทา สุข-ทุกข์ นั่นเอง
บทธรรมดังกล่าวพระพุทธเจ้าได้สอนให้เรา
ตระหนักว่า ธรรมชาติของสิ่งต่างๆ ในโลก
จะมีทั้งด้านบวกและด้านลบซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่

Buddha “did not” teach us to have
positive thinking by thinking
positively only, but instead, his
teaching emphasizes on viewing
life as “it actually is”.
One of the perspectives regarding to
Buddhism, that a lot of people may recollect,
is “thinking and doing good”. If we cling
onto Buddha’s teaching, this means to
have charitable mind and do charitable
things.
Nevertheless, some people may interpret
the words “thinking good” as “thinking
positively”. Therefore, they do believe
that Buddha taught to think positively. It is
quite interesting that what exactly Buddha
taught about thinking.
To answer and summarize quickly here,
Buddha “did not” teach us to have positive
thinking by thinking positively only, but
instead, his teaching emphasizes on
viewing life as “it actually is”.

คู่กันเสมอ หากตอนนี้เกิดเรื่องราวด้านบวก
ในอนาคตก็อาจเกิดด้านลบ หรือหากตอนนี้
เกิดด้านลบในอนาคตก็อาจเกิดด้านบวก
ค�ำสั่งสอนดังกล่าวต้องการชี้ให้เห็นถึงความ
ไม่เที่ยงของสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็น
ด้านดีหรือด้านร้าย วันหนึ่งในอนาคตมันก็ “มี
โอกาส” เกิดการเปลีย่ นแปลงไปจากทีเ่ ป็นอยู่
(อาจจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็เป็นไปได้ทั้งสิ้น)
การตระหนักรูใ้ นค�ำสอนดังกล่าวจะช่วยเตือน
สติเรา ท�ำให้ในตอนทีม่ เี รือ่ งดีๆ เกิดขึน้ กับชีวติ
เราจะไม่ ถู ก ความหลงระเริ ง ครอบง� ำ จิ ต ใจ
และไม่ประมาท คิดได้ว่าหลังจากนั้นด้านร้าย
อาจจะเกิดขึ้นก็ได้สักวันหนึ่ง
ในทางตรงกันข้าม ในตอนมีเรื่องร้ายๆ เกิดขึ้น
การตระหนักรู้ดังกล่าวก็จะช่วยดึงสติของเรา
ให้ ก ลั บ มา ท� ำ ให้ เ ราไม่ ถู ก ความเศร้ า โศก
ครอบง� ำ จิ ต ใจ และมองเห็น ว่า หลัง จากนี้
ยังสามารถท�ำให้เรื่องดีๆ เกิดขึ้นได้ สิ่งนี้ก็จะ
ท�ำให้เรามีก�ำลังใจที่จะลุกขึ้นสู้ต่อไป
ขอเพียงเราตัง้ สติ แล้วพยายามลงมือท�ำสิง่ ดีๆ
ท�ำสิง่ ทีค่ วรท�ำ ทรัพย์ทเี่ สียไปเรายังหาใหม่ได้
ยศต�ำแหน่งที่เสียไปวันหนึ่งอาจจะได้กลับมา
หรือเราอาจได้สิ่งอื่นที่ดีกว่า คนที่นินทาเราใน
อนาคตอาจสรรเสริญเรา ความทุกข์ที่มีก็อาจ
จะเปลี่ยนเป็นความสุขในเร็ววัน หรือเราอาจ
จะท�ำใจให้มีความสุขได้โดยไม่มีความคิด
ที่อยากจะได้สิ่งเหล่านั้นคืนมา ก็เป็นไปได้
นี่แหละครับ โลกธรรม 8 บทธรรมที่ช่วยให้เรา
ไม่ประมาทไม่หลงระเริงกับสิง่ ดีๆ ทีไ่ ด้รบั และ
ช่วยให้เรามีก�ำลังใจในวันที่พบเจอเรื่องร้ายๆ
และท�ำให้เราเข้าใจว่า ชีวิตของเราก็คล้ายกับ
ฤดูกาล ทีม่ ที งั้ วันทีห่ นาวเหน็บ วันทีเ่ ปียกปอน
วันทีร่ อ้ น วันทีอ่ นุ่ วันทีเ่ ย็นสบาย สลับไปเรือ่ ยๆ
ไม่มีสิ่งไหนอยู่สภาพแบบเดิมตลอดไป
คนทีไ่ ม่เข้าใจหรือไม่ยอมรับความเปลีย่ นแปลง
ดังกล่าว ก็จะถูกความทุกข์ครอบง�ำ
ส่ ว นคนที่ เ ข้ า ใจและยอมรั บ ก็ จ ะพ้ น จาก
ความทุกข์ได้ครับ

To view life as it actually is according to
Buddha’s teaching means to view life as
it could possibly be. Life itself has both
of positive and negative possibilities.
(Buddha did not teach us to view life
only at its positive side, but to view at its
negative side as well).
Buddha’s teaching that helps us to
obviously comprehend about such
principle is widely recognized dharma;
“Worldly Vicissitudes 8”, which consists of
8 things that parallel in pairs (4 pairs) as:
gain-loss, fame-obscurity, blame-praise,
and happiness-pain.
In this dharma, the Buddha taught us to
be aware of nature of things in this earth
that they always consists of positive and
negative sides together as pairs. If the
positive situation occurs at the moment,
the negative situation may occur in the
future or vice versa.
This teaching aims to point us to see
the tenuity of all things. No matter what
positive or negative thing may happen,
one day in the future, such thing “possibly”
change from itself to be something else
(the change may or may not occur as it
can be both ways).
To be well aware of such dharma teaching
will help us to be conscious. While good
things happen to our lives, then, we will
not be obsessed by indulgence and
carelessness, but be able to think and
know that somehow bad things can
happen in someday.

On the contrary, when bad things happen,
our awareness of this dharma will draw
consciousness to us. We will not be overwhelmed by sorrow and be able to see
that some good things can happen later
on. Then, we will be encouraged and get
up to go on living.
We just collect ourselves and try to start
doing good things; do things that should
be done. We may lose our assets, but still
we can find and gain them back. Our rank
or position may be gone, but still we can
get them back or gain even better things.
Those who talk behind us may praise us
in one day. The sufferings we are facing
can turn to be happiness in soon. Anyhow,
we may be able to control our mind to be
happy and probably we do not feel like to
get all these things back ever again, this
could possibly be as well.
This is worldly vicissitudes; dharma that
helps us not to be careless and wallow in
good things we receive and encourage us
to go on during the bad days. It makes us
understand that life is like seasonal cycle;
there are cold freezing days, soaking wet
days, scorching days, warm days and cool
days. They keep switching around and
nothing stays the same forever.
Those who do not comprehend or accept
the changes will be overwhelmed by
misery.
For those who comprehend, they will be
released from all misery.
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MELTING
หลอมละลาย

เรื่อง : นายแพทย์ ธีวรุตติ์ สุทธนะ
อายุรแพทย์โรคหัวใจ
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาโรคทั้งกายและจิต
(Mind-Body Medicine)
Dr.Theewarut Suthana
Cardiologist
Medical Expert for Both of Physical and Mental Treating
(Mind-Body Medicine)

ฤดูหนาวมักท�ำให้เกิดภาวะซึมเศร้า ทีเ่ รียกว่า Winter blues สาเหตุเกิดจาก
เป็นช่วงเวลาที่แสงอาทิตย์ “ลดลง” ปกติแสงอาทิตย์จะช่วยกระตุ้นฮอร์โมน
เซโรโทนิน ซึ่งเป็นฮอร์โมนแห่งความสุข เมื่อแสงลดลง ภาวะซึมเศร้าจึง
เพิ่มขึ้น

ณ หอผู้ป่วยวิกฤตโรคหัวใจ CCU
คุณป้าจันทร์ฟอง อายุ 65 ปี เป็นโรคเส้นเลือด
หัวใจตีบเฉียบพลัน ได้รับการสวนหัวใจไป
เมื่อคืน หน้าตาหม่นหมอง
หมอ (ตัวผมเอง) : เป็นยังไงบ้างครับป้า
เจ็บอกอยู่มั้ย
ป้าจันทร์ฟอง : (ส่ายหัว) บ่เจ็บแล้วเจ้า
หมอ : ดีแล้วครับ ถ้ากลับบ้านไป ควรจะต้อง
ปรับพฤติกรรมหลายอย่าง เดี๋ยวคุณพยาบาล
จะเล่ารายละเอียด ให้ลูกฟังด้วยครับ
ป้ า จั น ทร์ ฟ อง : ลู ก บ่ ไ ด้ อ ยู ่ ด ้ ว ย มั น อยู ่
กรุงเทพฯ ข้าเจ้าอยู่คนเดียว กลับไปก็ไม่มีใคร
ดูแล (เสียงเครือ)
พยาบาล : แกอยู่คนเดียวค่ะคุณหมอ ท่าทาง
จะเศร้า ออ...เห็นว่าลูกชายคนเดียวจะมาหา
จากกรุงเทพฯ พรุ่งนี้
หมอ : (คิด) อืม งั้นพรุ่งนี้ผมขอคุยกับลูกชาย
ด้วยครับ
พยาบาล : ได้ค่ะ เฮ้อ...ตั้งแต่เข้าหน้าหนาว
มานี่ คนไข้โรคหัวใจมาเยอะมากๆ เวรเมื่อคืน
ไม่ได้นอนเลย
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หมอ : นัน่ สิครับ เป็นอย่างนีท้ กุ ปีเลย สูส้ ู้ (ยิม้ )
รายงานในวารสารการแพทย์ด้านโรคหัวใจ
Circulation ระบุ ว ่ า สถิ ติ ก ารเสี ย ชี วิ ต จาก
โรคหัวใจของสหรัฐอเมริกา ในช่วงหลายสิบปี
ที่ผ่านมา
อันดับหนึ่ง คือ วันคริสต์มาส !
อันดับสอง คือ วันที่ 26 ธันวาคม
อันดับสาม คือ วันที่ 1 มกราคม
และทีช่ ดั เจนคือ อัตราเสียชีวติ สูงขึน้ ในช่วง
ฤดูหนาว
ท�ำไม?
ค� ำ อธิ บ ายที่ อั ต ราเสี ย ชี วิ ต สู ง ที่ สุ ด ในวั น
หยุ ด ยาว เกิ ด จากการกิ น อาหารตามใจ
ดื่ ม เหล้ า สู บ บุ ห รี่ ไม่ ไ ด้ ค วบคุ ม พฤติ ก รรม
เหมือนเดิม ไม่ได้ออกก�ำลังกาย เวลามีอาการ
เจ็บอกก็เข้าถึงบริการทางการแพทย์ยากขึ้น
ที่ส�ำคัญเรื่องของความเครียด...เครียดเรื่อง
ครอบครัวและการใช้จ่าย
อีกประการหนึ่ง ฤดูหนาวมักท�ำให้เกิดภาวะ
ซึ ม เศร้ า ที่ เ รี ย กว่ า Winter blues สาเหตุ
เกิดจากเป็นช่วงเวลาที่แสงอาทิตย์ “ลดลง”
ปกติ แ สงอาทิ ต ย์ จ ะช่ ว ยกระตุ ้ น ฮอร์ โ มน
เซโรโทนิน ซึ่งเป็นฮอร์โมนแห่งความสุข และ
ช่วยลดฮอร์โมนเมลาโทนิน ซึ่งท�ำให้ง่วงนอน
เมื่อแสงลดลง ภาวะซึมเศร้าจึงเพิ่มขึ้น

ยุคโบราณ ฤดูหนาวหมายถึงภาวะขาดแคลน
อาหาร ความรู้สึกเครียดและกลัวที่ต้องเผชิญ
ยังคงสืบทอดมาจากบรรพบุรุษของเรา
สาเหตุ ที่ แ ท้ จ ริ ง ของโรคเส้ น เลื อ ดหั ว ใจตี บ
ตามหลักการแพทย์แบบกายและจิต (MindBody Medicine) คือ การขาดความสุข เบิกบาน
และภาวะทางอารมณ์ที่สั่งสมมานาน
ท่านติช นัท ฮันห์ นักบวชเซน ชาวเวียดนาม
กล่าวว่า Body and Mind are one หรือกาย
และจิตคือสิ่งเดียวกัน
เหมือนเหรียญที่มีสองด้าน “หัว” กับ “ก้อย”
แต่พอดูด้านข้าง มันอยู่บนสิ่งเดียวกัน
จิต คือ ความคิดและอารมณ์ ทุกความคิดจะ
ผูกด้วยอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเสมอ อารมณ์
ด้านลบจะกระตุ้นปฏิกิริยาสู้หรือหนี (Fight
or Flight response) กระตุ้นสารเคมีต่างๆ
ในร่างกายออกมา
สารเคมี เ หล่ า นี้ คื อ “อารมณ์ ที่ จั บ ต้ อ งได้ ”
นั่นเอง
ถ้าเปรียบความคิดคือ คนที่ยืนอยู่หน้ากระจก
ร่ า งกายคื อ กระจก อารมณ์ คื อ ภาพคน
ที่ ป รากฏบนกระจกนั่ น เอง เพราะฉะนั้ น
“โรค” ก็คือ อารมณ์ที่แสดงออกบนร่างกาย
เมื่ออารมณ์เกิดขึ้นซ�้ำๆ ก็จะเป็น “โรคเรื้อรัง”
ดั่งเช่น...โรคหัวใจ

คุณป้าจันทร์ฟองอยูค่ นเดียวโดดเดีย่ ว ร่วมกับ
บรรยากาศในฤดูหนาว อารมณ์กลัว เศร้า
ท�ำให้เธอเป็นโรคเส้นเลือดหัวใจตีบ
หลังจากรักษาแบบช่วยชีวิตแล้ว ก็ต้องมาหา
สาเหตุที่แท้จริงและแก้ไขควบคู่กับการกินยา
ความรูส้ กึ เป็นทีร่ กั จากลูกชายคนเดียว จะช่วย
“หลอมละลาย” น�้ำแข็งในหัวใจ

เมื่อคุณเป็นโรคเส้นเลือดหัวใจตีบ ไม่ว่าจะ
อยู่ในฤดูกาลอะไร คุณควรหาสาเหตุที่แท้จริง
ในจิตใจ และใช้ “ความรัก” รักตัวเอง รักผู้อื่น
รักทุกๆ สรรพสิ่ง เข้าไปแก้ไขแบบ “ถอนราก
ถอนโคน” ร่วมกับการรักษาตามมาตรฐาน
ที่ได้รับ
คุณก็จะ “หายขาด” จากโรคได้

Winter often causes depression; called “Winter Blues”. It occurs
when sunlight becomes decreased. Normally sunlight will help to
stimulate serotonin, which is the hormone of happiness. Then,
when the sunlight decrease, the depression increases.
At Coronary Care Unit (CCU)
Auntie Chanfong, who is 65 years, suffer from
coronary artery disease. She was received
cardiac catheterization treatment last night.
Her face is gloomy.
Doctor (myself) : How are you, Auntie? Are
you still having chest pain?
Auntie Chanfong : (shake her head) No, sir.
Doctor : Good then, so when you go home,
there are some behaviors shall be adjusted.
Nurses will tell you and your son what to do.
Auntie Chanfong : My son is not living with
me. He lives in Bangkok. I live alone and no
one take care of me at home (her voice is
trembling).
Nurse : She lives alone, doctor. She must be
sad. Well...I heard that her only son will come
from Bangkok to visit her tomorrow.
Doctor : (think) Uhmm, so I would like to talk
to him tomorrow, then.
Nurse : Yes, sir Huhh...since the winter has
come; there are a lot of patients with coronary
artery disease. I could not even take any
sleep last night.
Doctor : Yes, indeed. It is just like that every
year, be courage (smile).
A report in medical journal about heart
disease “Circulation” presents statistics of
death by heart disease in United States of
America during many passed decades as:
First is on Christmas’s Day!
Second is on December 26th.
Third is on January 1st.

The most obvious is that death rate is higher
during winter.
Why?
The explanation is that death rate is higher
during long holiday as people eat, drink and
smoke as they want and they do not control
their behaviors as they normally do. They do
not exercise and when chest pain happens, it
is more difficult to access to medical services.
The most important issue is about stress...
stress about family issue and financial issue.
Besides, winter often causes depression;
it is called the “Winter Blues”. It occurs when
sunlight becomes decreased. Normally
sunlight will help to stimulate serotonin, which
is the hormone of happiness and reduce
melatonin which causes sleepiness.Then,
when the sunlight decrease, the depression
increases.
In ancient time, winter meant food shortages,
tension and being afraid to face it. These
things may still inherit from our ancestors.
The true reason of coronary artery disease
according to principle of Mind-Body Medicine
is the lack of happiness, joyfulness and

emotional complication, which has been
accumulated for a long time.
Thich Nhat Hanh, Vietnamese Zen priest says
that body and mind are one.
It is like coin with two sides; “head” and “tail”;
once look at its side, both of them are on the
same object.
Mind is thought and emotion. Every thought
will always be bind by either one or another
emotion. Negative emotion will stimulate fight
or flight responses; it will stimulate many kinds
of chemical in body.
These chemicals are “touchable emotions”.
If compared thought to a person in front of
mirror; body is like mirror while emotion is
the reflection of body on mirror. Therefore,
if “disease” is emotion that reflects on body,
as emotion occurs repeatedly, it will become
“chronic disease”.
Similarly to...heart disease.
Auntie Chanfong lives on her own with
loneliness and together with the atmosphere
of winter; fearful and sad emotions cause her
coronary artery disease.
After medical treatment to save her life, the
true problem must be found and fixed together
with medication taking. To feel being loved by
the only son will help “melting” ice in her heart.
When you have coronary artery disease no
matter in which season, you shall find for
its true reason inside your mind and use
“love”; love yourself, love the other, love
all creations, to “extirpate” it together with
receiving standard medical treatment.
You will be “totally healed” from disease.
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OLD THINGS PASS,

NEW THINGS COME
เก่าไป ใหม่มา

ระยะเปลี่ยนผ่านของปีใหม่ท�ำให้ตระหนักว่า เวลาในชีวิตผ่านไป
เหมือนสายน�้ำ ไม่อาจเรียกหวนคืน หากมัวประมาทในวันเวลา
ก็อาจรู้สึกเสียดายในภายหลัง
Transitional moment to New Year makes us realize
that time in life is like a river that flows with no return.
We could be regret afterwards if we are inattentive
about time.

เรื่อง : พระภูวดล ปิยสีโล / Phra Phuwadon Piyasilo
ดูจะเป็นธรรมเนียมเสียแล้วที่เราต้องกล่าว
“สวั ส ดี ป ี ใ หม่ ” ในช่ ว งรอยต่ อ ระหว่ า งปี
ทั้ ง ๆ ที่ ไ ม่ มี อ ะไรยื น ยั น ความเป็ น ปี ใ หม่ ไ ด้
อย่ า งแท้ จ ริ ง นอกจากการสมมติ ว ่ า วั น ที่
1 มกราคมเป็นวันขึ้นปีใหม่เท่านั้น
คนในวัดเห็นสมมตินี้ชัดเจนกว่าคนทางโลก
เพราะไม่ว่าวันไหน ชีวิตในวัดแทบไม่ต่างกัน
ไม่มีงานเฉลิมฉลอง ไม่มีการแจกของขวัญ
และไม่ มี ง านชุ ม นุ ม เพื่ อ นั บ ถอยหลั ง ยาม
เที่ยงคืน ปีเก่าหรือปีใหม่จึงไม่มีอะไรแปลก
จากกัน อาจจะมีข้อยกเว้นอยู่บ้างในบางวัด
ที่ มี ก ารจั ด กิ จ กรรมสวดมนต์ ข ้ า มปี แต่
กระนั้ น ช่ ว งรอยต่ อ ระหว่ า งเที่ ย งคื น กั บ
อี ก หนึ่ ง ถึ ง สองนาที ถั ด จากนั้ น ก็ ไ ม่ มี ข ้ อ
แตกต่างอย่างเห็นได้ชัดอยู่นั่นเอง
แม้ ว ่ า ปี ใ หม่ จ ะเป็ น การสมมติ ขึ้ น มา แต่
ก็ เ ป็ น โอกาสที่ ค วรค่ า ต่ อ การตรึ ก ตรอง
เรื่ อ งชี วิ ต เพราะโดยปกติ เ รามั ก จะวุ ่ น กั บ
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เรื่ อ งเฉพาะหน้ า จนไม่ ทั น คิ ด ทบทวนว่ า
ตัวเราเองต้องการอะไรจากชีวิตกันแน่  ระยะ
เปลี่ยนผ่านของปีใหม่ท�ำให้ตระหนักว่า เวลา
ในชีวิต ผ่า นไปเหมือนสายน�้ำ ไม่อาจเรียก
หวนคืน  หากมัวประมาทในวันเวลา ก็อาจรูส้ กึ
เสียดายในภายหลัง
ยามเพลิดเพลิน เวลาก็ผันผ่านรวดเร็วไม่ทัน
รู ้ ตั ว แต่ ใ นยามทุ ก ข์ ใ จนั่ ง รอให้ เ วลาขยั บ
เข็มนาฬิกาก็เดินเชื่องช้าเหลือเกิน คนที่เคย
นัง่ สมาธิภาวนาย่อมตระหนักถึงความสัมพันธ์
ระหว่างเวลากับความรู้สึกเป็นอย่างดี
ในทางตะวันตก มีสิ่งหนึ่งที่คนนิยมท�ำในช่วง
ปีใหม่ คือ การตั้งใจที่จะท�ำอะไรหลายอย่างๆ
ที่ท�ำได้ยาก แม้ส่วนใหญ่จะท�ำได้ไม่ตลอด
รอดฝั่ง แต่อย่างน้อยก็เป็นเครื่องเตือนสติ
ให้ตั้งอยู่ในความดีงาม
สมัยเรียนมหาวิทยาลัย อาตมาเคยตั้งกติกา
ช่วงปีใหม่ว่า จะไม่พูดถึงผู้อื่นในแง่ลบโดย

It already seems to be a tradition to say
“happy new year” during transitional
period of old and new years. Although
there is nothing to confirm that it is truly
New Year except the assumption that
the 1st of January is New Year’s Day only.
People in temple can see this assumption
clearer than worldly people. No matter
of what day, life in temple is almost the
same. There is no celebration, no gift
giving, and no congregation for counting
down at midnight. Old or new year are
not different. There could probably be
exemption as some temples may arrange
the activities for prayer across the years.
Anyhow, there is no obvious difference
during transitional moment for one or two
minutes after midnight.
Even though New Year is just assumption,
it is a good opportunity, which is worth for
life reflection. As normally we are always
busy with immediate issues and do not
have time to reconsider what we exactly
need from life. “Transitional moment to
New Year makes us realize that time in
life is like a river that flows with no return.
We could be regret afterward if we are
inattentive about time.

ไม่จ�ำเป็น จ�ำไม่ได้ว่าท�ำได้ตลอดปีหรือเปล่า
แต่ปีนั้นถือว่าได้ส�ำรวมวาจามากกว่าปกติ
จะพู ด ต� ำ หนิ ผู ้ อื่ น ลั บ หลั ง ก็ ยั้ ง ใจไว้ ไ ด้
พอสมควร เราจะเข้าใจเรื่องนี้ได้ดีขึ้น หาก
มองว่าการบ่มเพาะคุณธรรมเป็นเหมือนการ
ปลูกต้นไม้ แรกเริม่ ก็เป็นเพียงกล้าไม้เล็กๆ แต่
เมื่ อ ได้ รั บ การดู แ ลเอาใจใส่ แ ละมี ส ภาพ
แวดล้อมเอื้ออ�ำนวย กล้าไม้นั้นก็เจริญเติบโต
เป็นต้นไม้ใหญ่ในที่สุด บ่อยครั้งที่คนปลูก
ต้นไม้จะพบว่า ต้นไม้ที่ปลูกออกดอกออกผล
โดยไม่ทันรู้ตัว  
ปัจจุบันนี้มีวัดหลายแห่งได้ปรับธรรมเนียม
สมัยใหม่ให้เข้ากับการเรียนรูธ้ รรมะ เช่น มีการ
สวดมนต์นั่งสมาธิและฟังธรรมจนถึงเที่ยงคืน
แล้วมีกิจกรรมให้ญาติโยมเขียนสิ่งที่ต้องการ
จะปล่อยวางหรือทิง้ ไปกับปีเก่าลงในกระดาษ
จากนั้นก็ท�ำพิธีเผากระดาษนั้น อีกส่วนหนึ่ง
ก็ ใ ห้ เ ขี ย นสิ่ ง ที่ ตั้ ง ใจจะท� ำ ในปี ใ หม่ แ ล้ ว น� ำ
มาวางไว้ ต รงหน้ า พระพุ ท ธรู ป เพื่ อ อาศั ย
สัญลักษณ์ที่เคารพบูชาเป็นก�ำลังใจให้มุ่งมั่น
ท�ำดียิ่งขึ้น

During pleasant moment, time will pass
very quickly without any awareness. On
the contrary, during distress, we will wait
for time to move on; hands on the clock
seem to move very slowly. People who
are familiar to meditation can realize very
well about the relationship between time
and feeling.
In the western world, there is one thing
that people over there like to do during the
beginning of New Year. It is the intention to
do many difficult things. Even though most
of them cannot do as per their intention
through the end, at least they are lessons
to keep people to have virtue.
When I was studying in the university,
I ever set the rule during New Year period
that I would not talk negatively about
people if not necessary. I could not
remember that I did so for throughout the
year or not. Anyhow, on that year, I had
pacified my words more than normal.
I could restrain myself quite well when
feeling like to blame the others behind their
back. If we have the opinion that cultivates
virtue is like planting tree, it would be only
a small seedling at the beginning. Then,
after being taken care and surrounded by
the salutary environment, such seedling
would finally grow to be a big tree. For not
very long, often that the one who plants
the tree, will see it bears flowers and fruits.

Nowadays, there are many temples that
have adapted modern culture to dharma
learning, for example; there are prayer,
meditation and listen to sermon until
midnight. There are activities like having
people written down something that they
want to put off or cast away with old year,
into piece of paper and have it burnt
after that. On the other hand, people will
write down what they intend to do in the
coming new year and bring that paper to
place in front of the image of Buddha in
order to gain will power from the respected
symbol for doing good deed and able to
make it better.
Without any ritual as a helper, we shall
reconsider what we want to discard or
let go with the old year. Moreover, it is
worthwhile to ponder that in which virtue
should be accumulated more in the
coming New Year.
During New Year period, we shall have
time for being still to review our own life
in order to step forward wisely with
conscious of mind. And that we can
be happy in every day no matter what
changes we will be facing.

แม้ ว ่ า จะไม่ มี พิ ธี ก ารใดๆ เป็ น เครื่ อ งช่ ว ย
หากในวาระเช่นนี้เราได้นึกทบทวนว่า มีอะไร
ที่อยากสละหรือปล่อยวางให้ล่วงเลยไปกับ
ปี เ ก่ า และมี คุ ณ ธรรมใดบ้ า งที่ ค วรสั่ ง สม
ให้มากขึน้ ในปีใหม่ทกี่ ำ� ลังจะมาถึง ย่อมนับว่า
ควรแก่โอกาสเป็นอย่างยิ่ง  
ในช่วงปีใหม่ เราจึงควรมีเวลาอยูน่ งิ่ ๆ ทบทวน
ตัวเอง เพื่อที่จะด�ำเนินชีวิตในก้าวต่อไปอย่าง
มีสติ สามารถท�ำใจเป็นสุขได้ทุกวัน ไม่ว่าจะ
ต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงใดๆ ก็ตาม
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DESK ARRANGEMENT
AS PER FENG SHUI TO
WELCOME NEW YEAR

1

จัดฮวงจุ้ยโต๊ะท�ำงาน รับปีใหม่
เรื่อง : อ.มาศ เคหาสน์ธรรม / Ajarn Mas Kehastham

ปีใหม่ในทางฮวงจุย้ นัน้ ปีวอกจะเริม่ ต้นประมาณวันที่ 21 ธันวาคม
พ.ศ. 2558 ไม่ใช่วันตรุษจีนตามที่คนส่วนใหญ่เข้าใจกัน และในปี
2559 ที่ก�ำลังจะมาถึง ผมมีเทคนิคดีๆ ในการจัดโต๊ะท�ำงานเพื่อ
เป็นการต้อนรับโชคลาภและความเป็นมงคลมาฝากกัน
แรกสุดควรท�ำความสะอาดบนโต๊ะท�ำงานและ
บริเวณรอบๆ ให้สะอาดเรียบร้อย เพื่อเปิดรับ
พลังงานดีเข้ามา ถัดมาให้หาเข็มทิศหรือใช้
โปรแกรม Compass ในโทรศัพท์ทดี่ าวน์โหลด
ได้ฟรี มาวัดทิศจากจุดที่เรานั่งท�ำงาน มองหา
ทิศมงคลประจ�ำปี ดังนี้

• ทิศตะวันตกเฉียงใต้ เป็นทิศโชคลาภของ
ปีนี้ ให้ตั้ง โคมไฟปิรามิดสีแดง เพื่อกระตุ้น
และสร้างพลังงานดีอย่างต่อเนือ่ ง จะท�ำให้เฮง
ได้ตลอดทั้งปี
• ทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ มีพลังแห่งสติ
ปัญญาและการปรับตัว หากท่านนัง่ อยูใ่ นทิศนี้

ของที่ท�ำงานในปีนี้ อาจได้โชค หรือมีไอเดีย
สร้างสรรค์ใหม่ๆ จนท่านประหลาดใจ และ
สามารถเสริ ม พลั ง งานดี ข องทิ ศ นี้ โดยการ
ตั้งน�้ำพุหรือตู้ปลา เพื่อกระตุ้นพลัง

• ทิ ศ ตะวั น ออก มี พ ลั ง ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
ชื่อเสียง ภาพลักษณ์ ความส�ำเร็จ เสริมพลัง
โดยวางต้นไม้ทรงสูงๆ หรือชนิดที่ใบเป็น
สีแดงหรือชมพู เช่น แก้วกาญจนา ในทิศนี้
ก็จะส่งผลดีทางด้านชื่อเสียงให้เด่นดังเข้าตา
เจ้านาย
• ทิศตะวันตก ใช้เสริมด้านการศึกษาและ

ความสัม พัน ธ์ ท่านที่ก�ำลังเรียนต่อ หรือมี
บุตรหลานในวัยศึกษาเล่าเรียน ก็จะสามารถ
เสริมพลังงานทิศนี้ โดยย้ายโต๊ะเรียนมานั่ง
ในทิศนี้ และตัง้ ต้นไม้ชนิดแช่นำ�้ หรือโคมไฟ
4 บั ณ ฑิ ต มาตั้ ง ในทิ ศ นี้ ก็ จ ะช่ ว ยพั ฒ นา
การเรียนรู้ ท�ำให้การเรียนในปีนี้ดีขึ้น
ส่วนคนโสดทีต่ อ้ งการเสริมเสน่ห์ ความรัก ก็ใช้
ประโยชน์จากพลังงานชนิดนี้ได้เช่นเดียวกัน
โดยจัดหาแจกันสวยๆ ใส่ดอกไม้สด วางไว้ใน
มุมนีข้ องโต๊ะท�ำงานหรือในห้องนอน ก็จะท�ำให้
เสริมเสน่ห์และความรักให้สดใสได้

• ทิศใต้ จะช่วยเสริมเรื่องต�ำแหน่ง อ�ำนาจ
และยศศักดิ์ หากมุ่งหวังความเจริญก้าวหน้า
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New Year in term of Feng Shui,
year of the monkey will starts
around 21 December 2015, not
on Chinese New Year’s Day as
per understood by most people.
For this coming 2016, I have good
techniques for having desk well
arranged to welcome good fortune
and propitious things.
First of all, neatly clean the desk and its
surroundings to welcome good powers.
Then, use a compass or Compass program,
which can be downloaded for free
via smart phone to measure for yearly
favorable direction of the seat as per
following detail:

• Southwest is the fortunate direction
of this coming new year. Place red pyramid
lamp on the desk to activate and create
unceasing good powers and that will
cause luck to you throughout the year.
• Southeast is the direction that bring
wisdom and power of adaptation. If you sit
by this direction in this coming new year,
you may have fluke and new creative ideas
which can make you surprised. In order
to stimulate good power of this direction,
place fountain or fish tank on it.

3

• East is having powers related to
reputation, image, and success. It can be
boosted by placing tree with tall shape or
tree with red or pink leave like Aglaonema
at this direction. Doing so will positively
impact for having good reputation and
that will please your boss.

ในต�ำแหน่งหน้าที่ จะต้องดูแลให้ความใส่ใจ
ทิศใต้เป็นพิเศษ โดยให้ทิศนี้ของโต๊ะท�ำงาน
ดูเรียบร้อย สบายตา และสามารถเสริมพลัง
ของทิศนี้โดยการตั้งวางวัสดุโลหะทรงกลม
วาว เช่น ถ้วยรางวัล ให้ดูโดดเด่นเห็นชัด
เป็นเทคนิคที่ท�ำได้ไม่ยาก ลองน�ำไปใช้กันดู
ขอให้ ก ารเงิ น เจริ ญ ก้ า วหน้ า รั บ ปี ว อกกั น
ทุกคนครับ

• West supports education and
relationship. For those who are going to
further study or having children who are in
studying age, the desk could be moved to
this direction to boost its power. Place the
tree that can be planted in water or the
4 graduates lamp at this direction and that
will help supporting learning development
and the learning output in this new year
will be better.
For those who are single and shall like
to have more charm and love, can be
beneficially use the power of this direction
as well by putting fresh flowers into
beautiful vase and place it at the corner
of this direction on the desk or in the
bedroom. It would help to bring charm
and brighten up your love.

• South will help to support your
position, power and rank. If you would
like to progress in your position and duty,
you must specially take good care of
this direction by having this direction
of your desk being ordered and look
comfortable. Its power can also be stimulated by placing glossy metallic material
in round shape like trophy and make it
clearly and obviously seen.
They are techniques that not difficult to do,
so try to do accordingly. Wish everyone’s
financial status be prosperous in the
coming year of monkey.
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M E A TRIC K S & TIPS

PROFESSIONALLY USE OF
ELECTRICAL APPLIANCES
DURING LONG HOLIDAYS
ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าแบบมือโปร ช่วงวันหยุดยาว

เรื่อง : มิสเตอร์แบล็ค / Mister Black

วันหยุดยาวต่อเนื่องช่วงส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่อย่างนี้ หลายคนถือโอกาสใช้เป็น
ช่วงเวลาพักผ่อนอยูบ่ า้ นกันอย่างเต็มที่ เรามีเทคนิคการใช้อปุ กรณ์ไฟฟ้าให้ปลอดภัย
ห่างไกลความสูญเสีย และที่ส�ำคัญ สบายกระเป๋า มาเล่าสู่กันฟัง
• ก่ อ นเสี ย บปลั๊ ก เครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า ดูให้
แน่ใจก่อนว่า สวิตช์ของเครื่องไม่ได้เปิดอยู่
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายจากประกายไฟ
ขณะเสี ย บ และเมื่ อ เลิ ก ใช้ ใ ห้ ป ิ ด สวิ ต ช์ ที่
เครื่องใช้ไฟฟ้าก่อน แล้วจึงถอดปลั๊กออกจาก
เต้ารับทุกครั้ง

• วิธใี ช้ตเู้ ย็นให้ประหยัดพลังงาน หลายคน
เวลาอยู่บ้านมักอดใจไม่ไหว ว่างเมื่อไหร่เป็น
ต้องเปิดตู้เย็นค้นหาของรับประทาน ซึ่งนั่น
ท�ำให้ยงิ่ เปลืองไฟ ทางทีด่ อี ย่าเปิดตูเ้ ย็นบ่อยๆ
เมื่อเปิดแล้วต้องรีบปิด ช่วยประหยัดพลังงาน
และประหยัดค่าไฟได้อีกเพียบ

• อย่าใช้เต้ารับเดียวกัน เครื่องใช้ไฟฟ้า
ที่ ใ ช้ ไ ฟมาก เช่ น หม้ อ หุ ง ข้ า ว เตาไฟฟ้ า
เครือ่ งซักผ้า ควรเป็นเต้ารับเดีย่ ว อย่าพยายาม
ต่อใช้ร่วมเต้ารับเดียวกันกับเครื่องใช้ชนิดอื่น

• เมื่อเกิดไฟดับ

• การใช้ปลั๊กพ่วง (ชุดสายพ่วง) ให้ถูก
วิธี ให้หมั่นตรวจสอบสภาพสายไฟฟ้าก่อนใช้
งานให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์อยู่เสมอ เพราะ
หากใช้ปริมาณไฟฟ้ารวมกันเกินกว่าขนาดที่
สายไฟฟ้าของปลัก๊ พ่วงก�ำหนดไว้ สายไฟอาจ
จะเกิดความร้อนสูงจนฉนวนของสายไฟฟ้า
หลอมละลายท�ำให้เกิดเพลิงไหม้ได้ พร้อมกับ
ท�ำให้สายทองแดงที่อยู่ภายในสายไฟทั้งสอง
เส้นแตะกัน ส่งผลให้ไฟฟ้าลัดวงจรและเกิด
เพลิงไหม้และหลีกเลี่ยงการเสียบเต้ารับจน
เต็ม เพราะอาจท�ำให้กระแสไฟฟ้าเกินก�ำหนด
จนเกิดไฟฟ้าลัดวงจรดังกล่าวได้
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- ให้ดับสวิตช์เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด
ที่เปิดค้างอยู่ทันที ป้องกันเครื่องใช้ช�ำรุด
จากแรงดันทีผ่ ดิ ปกติ ป้องกันอุปกรณ์ตดั วงจร
การท� ำ งาน เมื่ อ มี ไ ฟกลั บ เข้ า มา หรื อ ถ้ า มี
เครื่องใช้ไฟฟ้าที่กินไฟมากเปิดใช้อยู่ ในช่วง
ของการเริ่ ม ใช้ ง านอาจจะท� ำ ให้ มี ไ ฟดั บ
อีกครั้ง
- เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ท�ำความเย็นหรือ
ประกอบด้วยเครื่องคอมเพรสเซอร์ เช่น
ตู้เย็น หรือเครื่องปรับอากาศ ทุกครั้งที่มีไฟฟ้า
ดับหรือไฟตกรุนแรง เพื่อไม่ให้เครื่องช�ำรุด
ควรรี บ ดั บ เครื่ อ งหรื อ ถอดปลั๊ ก ออกทั น ที
การเปิดซ�ำ้ ควรท�ำภายหลังปิดเครือ่ งหรือไฟดับ
แล้วอย่างน้อย 3 นาที

During long holidays from the end
of old year to new year, many of us
take this opportunity to fully rest at
home. We are having technics of
how to safely use electrical appliances,
avoid the damages may occurred
and the most important is that to
save our money, to share as:
• Before plugging in the electrical
appliance, make sure that its switch is
not on in order to prevent the hazard
occurred by electrical spark while
plugging in. After using, turn its switch off
before unplugging.
• Do not use the same socket. The
electrical appliances that consumes a
lot of power such as electric rice cooker,
electric stove and washing machine shall

• หัดสังเกตสิง่ ผิดปกติ ช่วงวันหยุดต่อเนือ่ ง
หลายวันอย่างนี้ เครือ่ งใช้ไฟฟ้าบางชนิดอาจมี
การใช้งานหนักหรือยาวนานกว่าปกติ เช่น
พัดลม เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น หัดสังเกต
สิง่ ผิดปกติทอี่ าจเกิดขึน้ จาก สี กลิน่ เสียง และ
การสัมผัสอุณหภูมิ รวมทั้งการใช้เครื่องมือ
ง่ายๆ เช่น ไขควงลองไฟ แตะดูว่ามีไฟรั่ว
หรือไม่
• ก่อนออกจากห้องทุกครั้ง ให้ตรวจดูว่า
ได้ดับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จ�ำเป็นออกเสียก่อน
หยุดไตร่ตรองสักนิด ว่าวันนี้คุณใช้อุปกรณ์
ไฟฟ้าภายในบ้านอย่างละเอียดและถูกต้อง
ตามจุ ด ประสงค์ แ ล้ ว หรื อ ยั ง ไม่ เ พี ย งช่ ว ง
วันหยุดยาวอย่างนี้ แต่รวมไปถึงทุกช่วงของ
การใช้ ง าน เพื่ อ ให้ ห ่ า งไกลความสู ญ เสี ย
ส่ ว นถ้ า ใครมี แ ผนออกไปฉลองนอกบ้ า น
ก่อนออกจากบ้านอย่าลืมปิดไฟ ปิดโทรทัศน์
ปิดแอร์ เพือ่ เป็นการฉลองปีใหม่แบบปลอดภัย
แถมค่าไฟไม่บานปลายอีกด้วย

ไฟฟ้าขัดข้องช่วงฉลองปีใหม่ ท�ำไงดี?
ติ ด ต่ อ MEA Call Center โทร. 1130
ได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง
หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น MEA Smart
Life โดยแจ้งไฟฟ้าขัดข้องง่ายๆ ใน 2 คลิก
และสามารถติดตามสถานะไฟฟ้าขัดข้อง
ได้ เพียงคลิกเมนู “ติดตามสถานะไฟฟ้า
ขัดข้อง”

What to Do In Case of Electrical Failure
during New Year Celebration?
Contact MEA Call Center : at Tel. 1130,
everyday for 24 hours a day.
Or download application MEA Smart
Life to easily notify by 2 clicks in case of
electrical failure and follow up the status
of electrical interruption by clicking
at “Follow up the Status of Electrical
Interruption”.

be plug into single socket. Try not to plug
them into the same multiple socket with
the other electrical appliances.
• How to correctly use the power strip
(Extension Power Strip). Regularly check
on its wire before using and make sure that
it is in good condition. If the current load
exceeds its specification, the electrical
wire may be overheated and its insulation
can be melt and cause fire accident as well
as the copper inside of two electrical wires
may touch each other and cause electrical
short and fire. Avoid to fully plug into the
extension power strip as it can cause such
overload current and electrical short.
• How to use refrigerator with power
saving. Many of us while staying at home,
will be unable to restrain ourselves.
Whenever we are free, we will open the
refrigerator to seek for something to
eat. Doing so will cause more electrical
consumption. The better way is that we
shall not open it too often as well as close
it as quick as possible once opening.
These will help to save a lot of power and
electrical expense.
• Electrical Failure
- Immediately switch off all electrical
appliances which are on in order to
prevent them from unusual pressure and
prevent the circuit breaker from cutting
off the electrical current. If the electrical
supply is back to normal and the electrical
appliances that consume a lot of power for

start working are still on, the electricity can
be failed once again.
- Electrical appliances for cooling
or composed with compressor such as
refrigerator or air conditioner, in order to
prevent them from damages, every time of
electrical failure or severe brownout, stop
using them right away or unplug them.
They shall be turn on again after turning
off at least for 3 minutes.
• Observe for irregularities. During
ongoing holidays, some electrical
appliances may be used harder or
longer than normal, for example; fan,
air conditioner and refrigerator. Let’s
practice to observe for irregularities may
occurred such as color, smell, sound and
temperature exposure. Use simple tool like
screwdriver to touch for checking if there
is any electrical leakage or not.
• Before leaving the room, check and
turn off the electrical appliances which are
not necessary to be on.
Stop to ponder a bit that today you
have yet correctly used the electrical
appliances to comply with the purposes
or not. Not only during long holidays, but
for all period of using them, in order to
stay away from damage, before leaving
the house for celebration, do not forget to
turn off the light, television, air conditioner
in order to safely celebrate new year and
that will help to save electrical cost as well.
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G E T HEALTHY

BEING SLIM BY HEART’S DESIRE...
GOOD FIGURE BY NOW,

NOT BY NEW YEAR

ผอมด้วยใจ...หุ่นดีได้ไม่ต้องรอปีใหม่
เรื่อง : มิสดาร์จิลิง / Miss Darjeeling

ใกล้สิ้นปี เรามักจะคุ้นเคยดีกับปณิธานวันปีใหม่ หรือ New Year Resolution ที่
เปรียบดั่งการเปิดชีวิตบทใหม่ให้ตัวเอง แต่คุณรู้ไหมว่า อันดับยอดฮิตของ New Year
Resolution คื อ การลดน�้ ำ หนั ก แต่ ที่ น ่ า สงสั ย ไปกว่ า นั้ น ข้ อ มู ล จากเว็ บ ไซต์
livestrong.com รายงานว่า หลังช่วงปณิธานปีใหม่ 2 ใน 3 คนที่ตั้งเป้าจะลดน�้ำหนัก
กลับมาใช้ชีวิตแบบเดิม อันเป็นผลแห่งความอ้วนอีกครั้ง เราแค่อยากจะบอกคุณว่า
ไม่ต้องรอ New Year Resolution ก็หุ่นดีตั้งแต่วันนี้ได้ ถ้าใจคุณอยากผอม

58

ผอมเพื่ออะไร ตอบใจได้หรือยัง

เดินหน้าอย่างสั้นๆ แต่ต่อเนื่อง

สิ่งส�ำคัญคือต้องตอบตัวเองให้ได้ว่า คุณจะ
ผอมครั้งนี้ไปเพื่อใคร เพื่ออะไร เพื่อบทบาท
ไหน นั่นคือการมีเป้าหมาย มีแรงกระตุ้น และ
แรงกระตุ้นนั้นจะต้องมีพลังมากพอให้คุณ
กล้าลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเอง ผอมเพื่อ
งานใหม่ ผอมเพื่อคนที่คุณรัก ผอมเพื่อเสื้อผ้า
ในตู ้ เ สื้ อ ผ้ า แต่ ที่ ส� ำ คั ญ คุ ณ ควรผอมเพื่ อ
สุขภาพที่ดีของตัวเอง

เข้าท�ำนองก้าวช้าๆ ดีกว่าไม่กล้าก้าวออก
จากความจ�ำเจเดิมๆ ถ้าเป้าหมายลดน�้ำหนัก
5 กิ โ ลกรั ม ใน 3 เดื อ นของคุ ณ ไกลเกิ น ฝั น
มากเกินไป ลองลดทอนเป้าหมายให้สั้นลง
แต่ดูว่าน่าจะเป็นไปได้มากขึ้น เช่น เปลี่ยน
เป็นเดือนละ 1 กิโลกรัม หันมาออกก�ำลังกาย
สัปดาห์ละ 2 วัน จากเป้าหมายเป็นปี ลองขยับ
ลดมาเป็นเดือน เป็นสัปดาห์ หรือแม้แต่เป็นวัน

The end of year is coming closely and we are normally well familiar to
the New Year Resolution, which is like opening up the new role for our
own lives. Do you know that the top hit topic of New Year Resolution
is losing weight? The questionable issue derived from the report in
livestrong.com informs that after the New Year resolution period, twothird of those who set the target to lose weight, will back to live their
old lifestyles and that cause them to have overweight once again. We
just want to tell you not to wait until having the New Year Resolution;
having nice figure can be possible from today if we desire.
เปลี่ยนการลดน�้ำหนักให้เป็นนิสัย
เหตุ ผ ลที่ ค นเรายั ง ลดน�้ ำ หนั ก ไม่ ส� ำ เร็ จ ไป
ตามเป้า เพราะเรามองว่าการลดน�้ำหนักเป็น
เรื่องยาก ไกลตัว ต้องมีรองเท้าผ้าใบก่อน
จึงจะได้ออกวิง่ รอให้หายงานยุง่ ก่อนจึงมีเวลา
นั่ น แปลว่ า คุ ณ ยั ง ไม่ เ ปลี่ ย นวิ ธี คิ ด ให้ ก าร
ลดน�้ำหนักเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคุณ
ลองตั้งใจที่จะลดมื้อเย็น ตื่นเช้าหน่อยเพื่อ
ออกเดิ น เปลี่ ย นจากวิ่ ง ในฟิ ต เนสเป็ น วิ่ ง
ในหมู่บ้าน บางครั้งการลดน�้ำหนักก็อยู่แค่
การคลิกเปลี่ยนมุมมองเท่านั้นเอง เพราะแรง
จูงใจจะเป็นตัวฉุดให้เราเริ่มต้น แต่การท�ำให้
เป็นนิสัยต่างหากเป็นสิ่งส�ำคัญที่จะท�ำให้เรา
ด�ำเนินต่อไปเรื่อยๆ

ผอมอย่างมีสติ
ใส่ใจกับอารมณ์และความรู้สึกต่อมื้ออาหาร
ที่ คุ ณ กิ น เริ่ ม จากฉั น หิ ว เพราะร่ า งกายฉั น
เรียกร้อง หรือเพราะอารมณ์และสมองฉันสั่ง
คนบางคนเกิดอาการหิวขึ้นเพราะเพียงเห็น
ภาพตรงหน้า หรือเดินผ่านแล้วได้กลิ่นหอม
ของอาหาร มากกว่ า จะหิ ว เพราะฟั ง เสี ย ง
ร่างกายสัง่ ให้เป็นเวลา ดังนัน้ คิดจะผอมด้วยใจ
คุณต้องเอาชนะใจตัวเองให้ได้
รู้ไหมว่า เส้นบางๆ ที่คั่นระหว่าง “การท�ำได้”
กับ “การท�ำไม่ได้” มีอยู่แค่สิ่งเดียว นั่นคือ
คุณใส่ใจเต็มร้อยแล้วหรือยัง การลดน�้ำหนัก
ก็ เ ช่ น กั น ใครว่ า ลดน�้ ำ หนั ก ด้ ว ยขาออกวิ่ ง
ลดน�้ำหนักด้วยสั่งปากให้หยุดกิน ลดน�้ำหนัก
ด้วยแขนให้วิดพื้น นั่นไม่ส�ำคัญเท่ากับคุณ
เลือกที่จะลดน�้ำหนักด้วยใจ

Why do you want to be slim?
Could You Answer that to Your Heart?

The importance is that you must be able
to answer yourself that you would be slim
for what, for whom and for which role. It
means you will have target and motivation.
The motivation must be powerful enough
so that you will dare to get up and change
yourself. You may want to be slim for new
job, for someone you love, for clothes
that being kept in the cupboard, but the
most important thing is that to be slim for
being healthy.

Move Forward Slowly,
but Continuously.
It is the same manner of walking slowly is
better than failing to walk out of the same
old monotony. If the target to lose weight
for 5 kilograms within 3 months is too far
to dream for, try to reduce the target,
which could be more possible like losing
1 kilogram per month. Start exercising for
2 days a week; adjust the target from year
to be month, week or even day.

Change Weight Loss Desire
to Be Habit.
The reason why we cannot lose weight
as per target is that we deem it as difficult
thing to do. It seems too far away and then
we just keep waiting to have the canvas
pair of shoes first before starts running or
we keep waiting for all busy things to be
done before having free time. All these
mean you still have not adjusted your
thinking that weight loss is part of your life.
Try to reduce your dinner quantity, wake

up earlier and start walking and you may
change from running at the fitness center
to be running around the village. Sometime
to lose weight is all about changing the
perspective. The motivation may be the
starting point, but habit is the important
element that will keep us for continuously
doing such thing.

Being Slim with Presence of Mind
Pay attention to your emotion and feeling.
You eat because you are hungry; it is your
physically demand, or you eat because
your emotion and your brain instruct you
to do so. Some probably feel hungry just
because they see the picture or walking
pass by and smelling the odorous food,
rather than eating because it is time for
feeding the body. Therefore, if you want
to be slim as desire, you have to be
self-controlled and overcome you own
emotion and feeling.
Do you know that there is only one thing
as a thin line between “able to do” and
“unable to do”? The question is that you
have already paid one hundred percent
attention for weight loss activities or not.
No matter someone may say that the
weight loss can be done by ordering your
legs to run, your mouth to stop eating and
your arms to start pushing up, they are not
as important as choosing to lose weight
by your own heart’s desire.
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E N T E R TAIN M ENT
& BOOK CLUB
สีสนั และความสนุกทีเ่ ราได้เห็นคือ บรรดาเมนู
ในฤดูหนาว ทั้งไข่ม้วน มันเผาอุ่นๆ ที่เหมาะ
เหลือเกินส�ำหรับกินในฤดูนี้
Colors and joy that we see in this
movie are menus of winter. Both of
egg roll and warm baked potato are
so appropriated to eat during this
season.

LITTLE FOREST:
WINTER AND SPRING

SEASONS, FOODS AND PLAINNESS
Little Forest : Winter and Spring
ฤดูกาล อาหาร และความเรียบง่าย

เรื่อง : มิสดาร์จิลิง / Miss Darjeeling

ไม่บอ่ ยนักทีจ่ ะมีภาพยนตร์สกั เรือ่ งสร้างความ
อิ่ ม เอมใจให้ กั บ ผู ้ ช ม โดยหยิ บ ยกประเด็ น
ที่ น อกเหนื อ จากความรั ก หรื อ ฉากแอ็ ค ชั่ น
ลุ้นระทึก หากแต่ฉายภาพชีวิตที่แสนธรรมดา
พร้อมรายละเอียดแห่งความอิม่ เอมสอดแทรก
อยู่ในเนื้อเรื่อง ภาพยนตร์ชุด Little Forest
สร้างจากการ์ตนู ของไดสุเกะ อิงาราชิ หยิบยก
การใช้ชีวิตของมนุษย์ได้อย่างอ่อนโยน และ
ละเอี ย ดอ่ อ น โดยมี ฤ ดู ก าลเป็ น ตั ว ก� ำ หนด
เรื่องราว หนังแบ่งออกเป็น 2 ภาค ถ่ายทอด
ผ่านชีวิตใน 4 ฤดู โดยภาคแรก Summer &
Autumn เนือ้ เรือ่ งเล่าถึง อิจโิ กะ (ไอ ฮาชิโมโตะ)
หญิ ง สาวที่ ห นี ก รุ ง กลั บ มาใช้ ชี วิ ต ที่ จั ง หวั ด
อิวาเตะ การจากไปโดยไร้เหตุผลของแม่สง่ ผล
ให้อิจิโกะต้องใช้ชีวิตเพียงล�ำพังที่บ้านเล็ก
ในป่าใหญ่ กิจวัตรประจ�ำวันของเธอเริ่มต้น
และจบลงอย่างเรียบง่ายทุกวัน นัน่ คือปลูกผัก
ท�ำไร่ ท�ำนา และรังสรรค์เมนูโฮมเมดเพียงล�ำพัง
ในบ้านเกิด โดยมีปา่ เขาทีห่ า่ งไกลความศิวไิ ลซ์
เป็นเพื่อน
เมื่อมาถึงภาคสอง Winter & Spring หนัง
ยังคงถ่ายทอดชีวิตในแบบเดิม ต่างกันที่การ
ผลั ด เปลี่ ย นของสี สั น ของฤดู เมื่ อ ฤดู ท� ำ นา
เก็บเกีย่ วสิน้ สุด ทุง่ หญ้าสีนำ�้ ตาล ถูกแทนทีด่ ว้ ย
ภาพของหิ ม ะสี ข าวโพลนโปรยปรายและ
ปล่ อ ยให้ ฤ ดู ห นาวเป็ น ตั ว ก� ำ หนดพื ช พั น ธุ ์
อาหารที่อิจิโกะรังสรรค์
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ในภาคนีห้ นังคลีค่ ลายมากขึน้ เมือ่ อิจโิ กะได้รบั
จดหมายจากแม่ และเป็นจุดส�ำคัญทีท่ ำ� ให้เธอ
ตัดสินใจถึงอนาคตเมื่อฤดูใบไม้ผลิครั้งหน้า
ก�ำลังจะมาถึง แต่สีสันและความสนุกที่เรา
ได้เห็นคือ บรรดาเมนูในฤดูหนาว ทั้งไข่ม้วน
มั น เผาอุ ่ น ๆ ที่ เ หมาะเหลื อ เกิ น ส� ำ หรั บ กิ น
ในฤดูนี้ หมัน่ โถวนึง่ อุน่ รวมไปถึงเตาเผาทีใ่ ช้ปรุง
อาหารในบ้าน แท้จริงแล้วก็คอื สิง่ ส�ำคัญในการ
สร้างความอบอุน่ ในชายคา ฤดูอนั หนาวเหน็บ
ทีใ่ ครหลายคนเรียกว่าฤดูจำ� ศีล แต่กย็ งั คงสร้าง
รอยยิ้มได้ผ่านกีฬากลางหิมะ อิจิโกะยังคง
ใช้ชวี ติ อย่างพึง่ พาตนเองอันเป็นแนวคิดสังคม
รุ่นใหม่ของชาวญี่ปุ่น เมื่อคนรุ่นใหม่พร้อมจะ
หวนกลับคืนสู่ธรรมชาติและใช้ชีวิตวิถีชนบท
หรือนิยามชีวติ เชือ่ งช้าทีค่ นรุน่ ใหม่ใจกลางกรุง
หลายๆ คนเฝ้าใฝ่ฝัน
หวนคื น สู ่ ค วามเรี ย บง่ า ย กิ น อาหารเพื่ อ
มีชวี ติ อยู่ กินอาหารเพือ่ สร้างมิตรภาพ หายใจ
กลางป่าและธรรมชาติ จังหวะของหนังที่แม้
อ้อยอิ่งแต่ดูได้ไม่รู้เบื่อ เท่านี้ก็เพียงพอแล้ว
ที่ ภ าพยนตร์ เ รื่ อ งหนึ่ ง ถ่ า ยทอดออกมาได้
อย่างงดงาม

Not often that a movie is able to create
complacence to audiences by just presenting
the issue other than love and exciting action
scenes. It shows only an ordinary life together
with detail of gratification, which intervenes
in its story. Little Forest series was produced
and based on the cartoon written by Daisuke
Igarashi. It gently and delicately brings up
the life of human beings by using seasons
to stipulate its story. The movie is divided
into 2 parts and conveyed through the living
life in 4 seasons. The first part takes place in
summer and autumn. The story tells about
Ichigo (Ai Hashimoto), a girl who flees from
the capital and back to spend her life at
Iwate province. Her mother’s unreasonable
leaving causes Ichigo to live on her own in a
small house in the middle of vast jungle. Her
routine life simply starts and finishes in each
day by vegetables growing, crop-farming,
rice-farming and solely create homemade
menu there in her homeland by having only
uncivilized jungle as a friend.
For the second part, it takes place during
winter and spring. The movie still conveys life
in the same old pattern, but the difference
is the colors of seasons that take turn. As
the harvest already ends, the brown farm is
replaced by the picture of snow, which all
white. Winter become the determinant of
vegetables and foods that cooked by Ichigo.
In this second part, the movie unfolds more
content when Ichigo receives a letter from her
mother. It is an important point that causes
Ichigo to make decision about the future as
the next spring is coming. Colors and joy that
we see in this movie are menus of winter.
Both of egg roll and warm baked potato are
so appropriated to eat during this season.
Warm steamed bun including kiln that is used
for cooking are actually the important things
to create warmth within the house. Freezing
cold season that many call it as hibernated
season, but still it can create smiles through
the sports playing in the middle of snow.
Ichigo still lives her life by self-help, which is
the new concept of new Japanese society;
people of new generation are ready to be
back to nature and folkways or to live by the
definition of slow life, which is the living style
that the new generation in city is dreaming of.
Back to basic; eat only for living, eat to create
friendship, breath in the middle of forest.
Even though the movement of this movie
is hesitating, but it can be watched without
boring. This is enough for one movie to
beautifully present its story.

หนังสือชี้เป้า...(ชีวิต)

BOOKS FOR (LIFE)
GOAL SETTING
เรื่อง : ศศิธร / Sasitorn

ลมหนาวช่วงปลายปีนอกจากน�ำพาทัง้ ความสุขและความหวังมาสูช่ วี ติ แล้ว ยังเป็น
โอกาสอันดีที่จะใช้จังหวะนี้ต้ังเป้าหมายพร้อมเริ่มท�ำอะไรใหม่ๆ เพื่อที่จะได้มีชีวิต
ดีด๊ รี บั ปีใหม่ทจี่ ะมาถึง แต่ถา้ ยังไม่แน่ใจว่าอะไรคือเป้าหมายของชีวติ เราขอน�ำเสนอ
หนังสือดีๆ มาเป็นตัวช่วยชี้เป้าให้คุณ
The cold wind during year end brings not only happiness and hope
to our lives, but also this is the good time and opportunity to set
goal and start doing something new so our lives will be wonderful
together with welcoming the New Year that comes around. If you
are still unsure what the goal of your life is, we would like to
presents here some good books for being your helpers in life’s
goal setting.

ฉันเปลี่ยน เพราะเขียนเป้า
เขียน : วิสูตร แสงอรุณเลิศ
ส�ำนักพิมพ์ : you2morrow ราคา 275 บาท

บางคนค้นหาทั้งชีวิตยังไม่รู้เลยว่าเป้าหมายของตนเอง
คืออะไร ถ้ายังจับต้นชนปลายไม่ถูก แนะน�ำตัวช่วยจาก
นักเขียนเบสต์เซลเลอร์ “บอย วิสูตร” ที่ประมวลบทสรุป
ยืนยันว่าชีวิตต้องมีเป้า (ที่คม ชัด ง่าย ท�ำได้จริง) โดย
มาพร้อมกับคู่มือ Workbook 7 ไอเดียเปลี่ยนเป้าหมาย
ให้ ก ลายเป็ น จริ ง ได้ เพื่ อ ให้ ล งมื อ เขี ย นจริ ง +ท� ำ จริ ง
และการ์ดตั้งเป้าหมาย ที่พกพาไปได้ทุกที่ ลองดูเถอะ
แล้วจะรู้ว่าการเขียนเป้าเปลี่ยนชีวิตคนได้จริงๆ

I Changed Because I Wrote Down My Goal
Author: Wisoot Sangarunlert
Publisher: you2morrow
Price: 275 Baht

Some probably have spent their lifetime to find out their life’s goal, but still have
not known what it is. If you cannot make head or tail for your goal, the helper “Boy
Wisoot” the best-selling writer already concluded to confirm that life must have
goal (which is sharp, clear, easy to do and able to really be done). It is come with
the manual workbook 7 ideas to change the life’s goal to be real by start writing
it down, actually start doing it together with the cards for goal setting, in which
you can carry them with you to everywhere. Try it and you will know that setting
the goal by writing it down will truly be able to help changing people’s lives.

ชีวิตดีขึ้น
ทุกๆ ด้าน
ด้วยการ
จัดบ้าน
แค่ครั้งเดียว
เขียน :
คนโด มาริเอะ
ส�ำนักพิมพ์ :
WE LEARN
ราคา 180 บาท

ใครจะเชือ่ ว่าแค่จดั บ้านก็ทำ� ให้ชวี ติ ดีขนึ้ ได้ ส�ำหรับ
คนที่ตั้งเป้าอยากท�ำความสะอาดบ้านรับปีใหม่
อยากแนะน�ำวิธีการจัดบ้านแบบมีหลักจิตวิทยา
รองรับ โดย คนโด มาริเอะ ผู้เชี่ยวชาญด้านการ
จัดบ้าน หนึ่งในผู้ทรงอิทธิพลของโลกจาก Times
เพราะแนวคิดของเธอไม่เพียงช่วยให้บ้านหายรก
แบบถาวร ด้วยการเปลี่ยนความเชื่อแบบดั้งเดิม
เท่านั้น แต่ยังช่วยให้ชีวิตดีขึ้นได้ในทุกๆ ด้านด้วย
ตั้งแต่การเงิน การเรียน ความสัมพันธ์ ไปจนถึง
สุขภาพ เพราะเป็นแนวทางทีจ่ ะช่วยให้เรารูว้ า่ อะไร
คือสิ่งที่ชีวิตต้องการหรือไม่ต้องการจริงๆ

The Life-Changing Magic
of Tidying up
Author: Kondo Marie
Publisher: WE LEARN
Price: 180 Baht

Will anyone believe that only decluttering
the house and then life will be better? For
those who would like to set the goal by
cleaning the house to welcome the coming
new year, please be introduced to the
psychological house arranging method
by: Kondo Marie, the expert in house
decluttering and organizing, one of the world’s
most influential people by Time Magazine.
Her ideas help not only for permanently wipe
out clutter in house by changing the original
beliefs, they also improve every area in life
to be better; for instance, financial issue,
education, relationship and even health.
They are directive method to let us know what
our lives truly need or unwanted.
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GOURMET’S DELIGHT

ENJOY EATING

IN THE COLD WIND
อิ่มอุ่นรับลมหนาว
เรื่อง : ฬียากร / Leeyakorn

Delicious Thai Food at
OSHA Thai Restaurant & Bar

เคยสังเกตบ้างมั้ยว่า ฤดูหนาวมักท�ำให้เรา
เจริญอาหารมากกว่าฤดูไหนๆ แล้วหนาวนี้
ไปอิ่มอร่อยกับมื้ออาหารเลิศรสท่ามกลาง
ลมหนาวที่ไหนดี ถ้ายังไม่มีค�ำตอบในใจ เรามี
ร้านน่านั่งบรรยากาศดีมาแนะน�ำกัน
Have you ever noticed that our appetite
works better during winter if compared to
another seasons’ periods? For this coming
winter, where shall we go to enjoy tasteful
food in the cold wind? If there’s no answer
for this question, here we have good
places with nice atmosphere to introduce.

หากเมนู มื้ อ เที่ ย งผ่ า นฉลุ ย แล้ ว อย่ า ลื ม
พาเพื่ อ นสนิ ท มิ ต รสหาย หรื อ คนรู ้ ใ จมา
ดินเนอร์สัมผัสสายลมหนาว มีอาหารให้เลือก
3 เซ็ต คือ Art of Osha เสิร์ฟอาหาร 3 คอร์ส
Flavor of Osha เสิร์ฟ 4 คอร์ส และ Delicacy
of Osha มี 6 คอร์ส ซึ่งเมนูนั้นต้องบอกว่า
ไม่ธรรมดา และมีการเซอร์ไพรส์ทงั้ รสชาติและ
การจัดวางที่ดูหรูหรา น่าประทับใจแน่นอน

In down town area like Wireless road and
Soi Ruamrudee, there are many top-class
restaurants for us to choose. One of them
is OSHA Thai Restaurant & Bar. This place
is extraordinary with the decoration that
reflects the typical thai style, which is elegant,
mysterious, but conveys the sweetness
by the flowering pattern in black and gold.
Its look is outstanding in terms of modern
thai dimension and atmosphere. The food
is tasteful and deserved thumps up. This
restaurant serves both lunch and dinner.
Whoever desires to foretaste its atmosphere to check if it is satisfied to bring the
loved one for having the romantic dinner,
please firstly try lunch, which is under
concept of “OSHA Thai Premium Street
Food”. Lunch menu is served in both set and
a la carte; Rice Noodle with Crab Curry,
Rice with Crispy Duck Curry, OSHA
Steamed Rice with Chicken and Soup,
Thai Style Fried Noodle with Shrimp, Fried
Wagyu with Basil, Lava Sunny-Side Up
Egg and many more.
If lunch menu is satisfied and passed the
test, please do not forget to bring close
friends or your loved ones to have dinner
and feel the cold wind with 3 sets of dinner
as: Art of Osha, which serves 3 courses,
Flavor of Osha, which serves 4 courses
and Delicacy of Osha, which serves
6 courses. They are extraordinary with
surprise in both of their tastes and
impressive decorations.

OSHA Thai Restaurant & Bar
ปากซอยร่วมฤดี ฝั่งถนนวิทยุ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
มื้อกลางวัน เปิดบริการเวลา 11.00 - 14.30 น.
มื้อเย็น เวลา 18.00 - 23.00 น.
โทร. 0 2256 6555

OSHA Thai Restaurant & Bar
Entrance of Soi Ruamrudee, Wireless Road side,
Patumwan, Bangkok. Open for lunch from
11.00 - 14.30 hrs. and dinner from 18.00 - 23.00 hrs.
Tel: 0 2256 6555

ว่ า จะพอใจบรรยากาศถึ ง ขนาดพาคนรู ้ ใ จ
มาดิ น เนอร์ แ บบโรแมนติ ก หรื อ ไม่ ลองมา
ชิมอาหารกลางวันในคอนเซ็ปต์ “โอชา ไทย
พรีเมี่ยม สตรีทฟู้ด” และเลือกเมนูมื้อกลางวัน
ได้ ทั้ ง แบบเป็ น เซ็ ต และอะลาคาร์ ท ที่ มี ทั้ ง
ขนมจีนน�้ำยาปู ข้าวหน้าพะแนงเป็ดกรอบ
ข้าวมันไก่โอชา ผัดไทยกระทะเหล็กกุ้งสด
กะเพราเนื้อวากิว ไข่ดาวลาวา และอีกเพียบ

อาหารไทยสุดโอชะ ที่โอชา
ย่ า นกลางเมื อ งอย่ า งถนนวิ ท ยุ แ ละบริ เ วณ
ซอยร่วมฤดีมรี า้ นอาหารชัน้ ดีให้เลือกมากมาย
หนึง่ ในนัน้ ต้องมีรา้ นอาหารไทยอย่างร้านโอชา
ซึ่ ง ต้ อ งบอกว่ า ร้ า นนี้ ไ ม่ ธ รรมดา เริ่ม ตั้ง แต่
การตกแต่งที่เน้นกลิ่นอายความเป็นไทยที่ดู
โก้หรู ลึกลับ แต่แฝงไว้ด้วยความหวานจาก
การตกแต่งที่เน้นลวดลายดอกไม้สีด�ำและ
สีทองภายในร้าน ท�ำให้ดูโดดเด่นมีมิติและ
ได้บรรยากาศแบบไทยโมเดิรน์ แต่ทตี่ อ้ งยกนิว้
ให้คืออาหารแสนอร่อย ที่นี่เสิร์ฟมื้อกลางวัน
และดินเนอร์ ถ้าใครอยากมาชิมลางดูก่อน
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สังสรรค์ ในสายลมหนาว ที่
อมลเธ เพลย์รูม แอนด์ บราซีรี่

Hang out in the cold wind
at Amontre Playroom &
Brasserie)

อมลเธ ชื่อร้านเก๋ๆ ที่ปรับแต่งลุคให้ออกมา
เป็นเพลย์รูม แอนด์ บราสเซอรี่ ดึงคอนเซ็ปต์
ห้องนั่งเล่นสุดเก๋ และเพลิดเพลินกับลวดลาย
เพ้นท์ติ้งฟรีแฮนด์ที่ถูกวาดไว้บนเพดาน ผนัง
รวมถึงบนโต๊ะอาหาร ท�ำให้สามารถมาถ่ายภาพ
กันได้สนุกสนานไม่รเู้ บือ่ และยังมีกจิ กรรมสนุกๆ
อย่างโต๊ะโกล์ ตู้ป๊อปคอร์น จอโปรเจ็กเตอร์
ฉายหนั ง หรื อ รายการถ่ า ยทอดสดฟุ ต บอล
คู ่ บิ๊ ก แมตซ์ รวมถึ ง เคาน์ เ ตอร์ เ บี ย ร์ ซึ่ ง มี
พาเหรดเบียร์ทั้งไทยและเทศกว่า 30 ชนิด
ให้เลือกดื่มได้ตามใจชอบ

เกี๊ยวน�้ำเวียดนามกับเห็ดทรัฟเฟิล สปาเกตตี้
สไปซี่แกะ โรตีมัสมั่นไก่ ขาแกะเบอร์รี่ อิ่ม
อร่อยกับอาหารคาวให้ร่างกายอบอุ่นกันแล้ว
ปิดท้ายด้วยเครื่องดื่มเย็นๆ เพิ่มความสดชื่น
ด้วยซิกเนเจอร์คอกเทลของทางร้าน Delhi,
Milky Way, Pool Bear, Ab-Normal, Wild
Gooseberry และอื่นๆ อีกมากมาย ให้คุณ
สามารถเลือกลิ้มรสได้ไม่ซ�้ำตลอดหนาวนี้

Amontre, the restaurant with chic name
and decoration to be playroom and
brasserie under the concept of attractive
living room. The guests can enjoy the free
hand painting on ceiling and wall including
table top and take the photographs with
fun. There are also some amusing activities
provided like soccer table vending machine,
popcorn maker, projector to show movies
or big football matches together with beer
counter that serves both thai and foreign
beer for more than 30 kinds, so you can
choose and enjoy.
This restaurant serves the tasteful food
in modern style like Spicy Oyster, Tartar
Icecado, Shoulder Butt in Brown Source
Frogs, Sea Food Black Ink Pizza, Chorizo
Pizza, Vietnamese Dumpling Soup with
Truffle Mushroom, Spargetti with Spicy
Lamb, Roti with Chicken Massaman Curry,
and Lamb Leg Burry. After finishing meat
dishes, then, let end off with cool drinks
to fresher up by the signature cocktails of
the restaurant like Delhi, Milky Way, Pool
Bear, Ab-Normal, Wild Gooseberry and
many more, in which you can choose and
uniquely taste for throughout this winter.

อมลเธ เพลย์รูม แอนด์ บราซีรี่ โรงแรมเออร์บาน่า
สาทร ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพฯ เปิดบริการ
ทุกวันจันทร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 06.00 - 24.00 น.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและส�ำรองที่นั่งได้ที่
โทร. 0 2359 9667

Amontre Playroom & Brasserie, Urbana Hotel
Sathorn, South Sathron Road, Sathorn, Bangkok.
Open daily from Monday - Sunday, 06.00 - 24.00 hrs.
For more information and reservation, please call at
Tel: 0 2359 9667

ที่นี่เสิร์ฟอาหารสไตล์โมเดิร์นฟู้ดรสชาติดี เช่น
หอยนางรมสไปซี่ ทาร์ทาร์ไอซ์คาโด คอหมู
พะโล้ ซี ฟู ้ ด แบล็ ค อิ๊ ง ค์ พิ ซ ซ่ า โชริ โ ซพิ ซ ซ่ า
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T R AV EL THAILA ND

SOURCING FOR
ALL KINDS OF
NEW YEAR GIFTS
สารพันสรรหาของขวัญปีใหม่

เรื่อง : มิสดาร์จิลิง / Miss Darjeeling

สิง่ หนึง่ ทีไ่ ม่เคยขาดหรือห่างหายไปในเทศกาลปีใหม่ ก็คอื ของขวัญ Travel Thailand
ฉบับนี้ เราจะพาคุณตะลอนทัวร์แหล่งร้านย่านสนุกทีเ่ ต็มไปด้วยของขวัญปีใหม่แสนน่ารัก
น่าประทับใจเมือ่ ถึงมือผูร้ บั
One thing that has never disappeared or faded away from New Year
festival is the gift. For this issue of Travel Thailand, we will bring you to
roam around in the pleasant areas, which full of lovely and interesting
new year gifts and will be very much impressive when given to the
recipients.
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Chatuchak Flea Market

ตลาดนัดจตุจักร
ถ้ า โมร็ อ กโกมี ต ลาดมาร์ ร าเกซเป็ น ตลาด
พืน้ เมือง ทีเ่ มืองไทยและกรุงเทพฯ ก็มตี ลาดนัด
จตุ จั ก รเป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ จตุ จั ก รเป็ น ตลาด
หลากสีสัน ชาวต่างชาติขนานนามว่า Weekend Market แหล่งรวมไอเดียที่มีเอกลักษณ์
เฉพาะตัว ราคาเป็นกันเอง ระหว่างช้อปปิ้ง
แม้จะต้องปาดเหงื่อเล็กน้อยเพราะอากาศ
เอาต์ ดอร์ แ บบไทยๆ แต่เสน่ห ์ของตลาดนี้

ก็ไม่เคยเสื่อมคลายมากว่า 30 ปี ระหว่างเดิน
ลัดเลาะตรอกเล็กซอยน้อย คุณจะพบกับสิ่งที่
คาดไม่ถึง คุณจะได้สนทนากับพ่อค้าแม่ขาย
ผู้ผลิตโดยตรง รวมถึงได้พบกับงานแฮนด์เมด
ส่งออกต่างประเทศที่น�ำมาวางขายในราคา
สบายกระเป๋า นับเป็นตลาดที่ก�ำหนดทิศทาง
ความยอดนิยมของเทรนด์ต่างๆ ชนิดที่อะไร
จะฮิต มาที่จตุจักร คุณจะได้ช้อปก่อนใคร
เหมาะกับใคร : ผู้รับของขวัญที่ชื่นชอบของ
ประดับตกแต่งบ้าน งานแฮนด์เมด ผ้าแพร
งานกล่องไม้ ดอกไม้ประดิษฐ์ เครื่องหอม
กระเช้าของขวัญ
การเดินทาง : รถไฟฟ้า BTS หมอชิต และ
MRT จตุจักร / เปิดเฉพาะวันเสาร์ - อาทิตย์

If Marrakesh is considered as the local
market of Morocco, here in Bangkok,
Thailand, we have Chatuchak flea market as
its symbol as well. Chatuchak is the market,
which full of different flavors. Foreigners dub
this place as “Weekend Market”. This is
the source of goods with unique ideas and
good prices. Even though, you may need
to wipe the sweat away during shopping
due to typical thai outdoor weather, the
charm of this market is never ceased and
it continues to be like this for longer than 30
years. While walking in small lanes inside
the market to here and there, you will see
some unexpected things; you will have a
chance to talk to merchants, manufacturers,
including finding some hand-made products
for export with affordable prices. This
market is able to define the direction of
trends; for the items that are going to be
popular, just come to Chatuchak and you
will be able to enjoy buying them before
the others.
Suitable for: the gift recipients who
enjoy home decoration items, hand-made
products, silk fabric, wood boxes, artificial
flowers, perfumery and gift baskets.
How to get there: by BTS to Mo Chit Station
and MRT to Chatuchak Station / Open only
Saturday - Sunday
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Siam Gypsy Junction, Bangson

ชุมทางสยามยิปซี บางซ่อน
ตลาดนั ด กลางคื น แห่ ง ใหม่ เอาใจวั ย รุ ่ น
และคนชอบของเก่า เพราะของขวัญปีใหม่
ไม่จ�ำเป็นต้องเป็นของใหม่เสมอไป
(นึกถึงการซือ้ ของฝากให้เพือ่ นสักคน ในยามที่
เราไปเดิน Flea Market) จานชามวินเทจสไตล์
วิคทอเรีย ตัวตุ๊กตุ่น โมเดลหายากส�ำหรับ
นักสะสม แผ่นเสียงไวนิลทรงคุณค่าส�ำหรับ
คอเพลง

New night flea market for teenagers and
antiquated items lovers as New Year’s
gift does not have to always be new thing
(imagine that you are going to buy
something for someone while walking in the
flea market); victorian vintage tableware,
various dolls, rare models for collectors, and
vinyl phonograph for music lovers.
Suitable for: the gift recipients who love
vintage style and fond of classical items,
which can find nowhere else.
How to get there: Under Bangson sky train
station; light red line (which will open for
providing service in the future), Bangkok
-Nonthaburi Road, close to Wongsawang
juntion. Open from Wednesday-Sunday,
6 o’clock in the evening.

เหมาะกับใคร : ผู้รับของขวัญที่ชื่นชอบงาน
วินเทจ หลงใหลในความคลาสสิกที่หาจาก
แหล่งอื่นไม่ได้

Sampheng - Phahurat

การเดิ น ทาง : บริเวณด้านล่างของสถานี
รถไฟฟ้าบางซ่อน (ทีจ่ ะเปิดใช้ในอนาคต) ถนน
กรุงเทพ-นนทบุรี ใกล้แยกวงศ์สว่าง เปิดตัง้ แต่
วันพุธ - วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 6 โมงเย็น

ส�ำเพ็ง - พาหุรัด
แหล่งอะไหล่งานผ้า งานแฮนด์เมด ศูนย์รวม
วัสดุอุปกรณ์ที่คึกคักที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงเทพ
ส�ำเพ็งเป็นแหล่งน�ำเข้าของขวัญกระจุกกระจิก
ส่วนใหญ่มักน�ำเข้าจากประเทศจีนหรือญี่ปุ่น
หากซื้ อ จ� ำ นวนมาก คุ ณ ยัง ได้ราคาขายส่ง
อีกด้วย หลายๆ ครั้งส�ำเพ็งกลายเป็นแหล่ง
ของขวัญส�ำหรับคุณหนูๆ หรือสาวน้อยวัยมัธยม

ตัวการ์ตูนยอดฮิตยุคนี้คืออะไร ถ้าไปส�ำเพ็ง
คุ ณ จะเจอของใช้ กิ ฟ ต์ ช ้ อ ปน่ า รั ก ลวดลาย
การ์ตูนเหล่านั้นเต็มไปหมด หรือแม้แต่พร็อพ
งานปาร์ตี้ปีใหม่ ลูกโป่ง ชุดจานชามกระดาษ
ปาร์ตี้ มาส�ำเพ็งไม่ผิดหวังแน่นอน หากเดิน
ลุยไปถึงแหล่งพาหุรัดจะเต็มไปด้วยงานผ้า
งานปั ก ลู ก ปั ด ส� ำ หรั บ สาวน้ อ ยผู ้ รั ก งาน
แฮนด์เมดที่ต้องการสร้างสรรค์ของขวัญที่มี
เอกลักษณ์เฉพาะตัวแบบตัวเองสักชิ้น
เหมาะกั บ ใคร : มองหาของขวั ญ ส� ำ หรั บ
เจ้าตัวเล็ก น้องสาววัยมัธยม หรือผู้ที่ก�ำลัง
เตรียมจัดปาร์ตี้ที่บ้านในแบบตัวเอง
การเดินทาง : ซอยวานิช 1 ถนนเจริญกรุง /
เรือด่วนเจ้าพระยา ท่าน�้ำราชวงศ์ เปิดทุกวัน
บางร้านปิดวันจันทร์

66

This is the source for spare parts of fabric
and hand-made works; one of the most
active centers for various materials and
equipment in Bangkok. Sampheng is the
source of imported trivial gifts, Almost of
them are from China or Japan. You can get
wholesales price if buying big lot of goods.
Many times, Sampheng becomes the source
of gifts for girlies and young high school
girls. Whenever any cartoon character
becomes popular, you will see gift items with
such cartoon pattern for selling in all over
Sampheng. You will not be disappointed if
you are looking for New Year party’s props,
balloons and paper plates for party from
Sampheng. If you walk further to Phahurat,
you will find the source which is full of fabric
works, cloth embroideries and bead works.
They are for young ladies who love handmade works and desire to create a piece
of specific personal unique gift.
Suitable for: those who are looking for gifts
for babies, younger high school sisters or
for those who prepare to have the party
at home.
How to get there: Soi Vanich 1, Charoen
Krung Road / by Chao Phraya Express
Boat to Ratchawongse Pier, Open daily and
some shops may close on Monday.

Asiatique the Riverfront

เหมาะกับใคร : มองหาของขวัญชิ้นพิเศษ
ให้ผู้ใหญ่ เพื่อนวัยท�ำงาน ของขวัญจับฉลาก
ปี ใ หม่ ของขวั ญ ให้ ลู ก ค้ า แทนค� ำขอบคุ ณ
ตลอดทั้งปี

เอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์
ถ้าจตุจักรเป็นตลาดสุดสัปดาห์มากไอเดีย
เอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์ ก็ถือเป็นย่าน
การค้ า น้ อ งใหม่ ที่ มี ส ไตล์ แ ละเอกลั ก ษณ์
ไม่แพ้กนั แนะน�ำให้พงุ่ ตรงไปทีโ่ กดัง 8 “ฮิปโซน”
ซึ่ ง เต็ ม ไปด้ ว ยช็ อ ปเล็ ก ๆ ที่ เ หล่ า ดี ไ ซเนอร์
รุ่นใหม่ของเมืองไทยมาจับจองและเป็นพื้นที่
ขายไอเดีย เอกลักษณ์ของงานจะเพิ่มระดับ
ความพรี เ มี ย มไปอี ก นิ ด เสน่ ห ์ คื อ เดิ น ช้ อ ป
ได้ ตั้ ง แต่ พ ระอาทิ ต ย์ ต กจนถึ ง เกื อ บเที่ ย ง
คื น คุ ณ จะพบกั บ ร้ า นรวงขนาดเล็ ก ใหญ่
จ� ำ หน่ า ยถ้ ว ยชามเซรามิ ก เซ็ ต เครื่ อ งหอม
ตกแต่ ง บ้ า น ขนม งานถั ก กระเป๋ า สาน
ชากลิ่ น รสพิ เ ศษแบรนด์ ไ ทยที่ ต ่ า งชาติ
ต่างจับจองเข้าไปสัมผัสบรรยากาศของทีรูม
ยามค�ำ่ คืน นับเป็นย่านทีใ่ ห้ความรืน่ รมย์ตงั้ แต่
ผู้ซื้อ ก่อนไปถึงมือผู้รับด้วยเช่นกัน

การเดิ น ทาง : ตั้งอยู่ริมแม่น�้ำเจ้าพระยา
ระหว่างถนนเจริญกรุง 72 - 76 คุณสามารถ
นั่ ง รถไฟฟ้ า BTS ลงสะพานตากสิ น และ
ต่อเรือโดยสารของโครงการได้ฟรี เปิดทุกวัน
16.00 - 23.00 น.

If Chatuchak is the market with full of ideas,
Asiatique the Riverfront is regarded as
the new market place with equally fulls of
styles and uniqueness. Warehouse 8
“Hip Zone” is introduced as this area is full
of smalls shop owned by new designers in
Thailand, who reserve the spaces to sell
their ideas. Their works are unique with
premium grade. The charm of this place is
that you can start shopping from sunset to
almost midnight. You will find small shops
that sell ceramic tableware, perfumery set
for home decoration, sweets, knitting and
basketwork including tea room that provide
tea with special flavor in Thai brand where
foreigners will reserve its space to enjoy its
atmosphere during night time. Asiatique the
Riverfront is the place that offer pleasantness to the gift buyer even before giving
the gift to the recipient as well.
Suitable for: those who are looking for gifts
for elders, colleagues, gifts for New Year’s
lucky draw and gifts for representing thankfulness to customers.
How to get there: locates along Chao
Phraya river bank between Charoen Krung
72 - 76 Road. You can take BTS sky train
to Saphan Taksin Station and get there by
the boat provided by the project with free of
charge. Open daily from 16.00 - 23.00 hrs.
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ROMANTIC SHIMLA

WARM HEART IN COLD WIND
AT SHIMLA
เรื่อง/ภาพ : ฬียากร / Leeyakorn

ROMANTIC SHIMLA อุ่นหัวใจในลมหนาวที่ ชิมลา
เพราะเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อในเรื่องบรรยากาศ
สุ ด โรแมนซ์ ทั่ ว ทั้ ง เมื อ งมองไปมุ ม ไหนก็
เข้าข่ายสวยซึ้งตรึงตาตรึงใจไปหมด แถม
บอกใครว่าไปอินเดีย พอเห็นภาพทุกคน
กลับบอกเป็นเสียงเดียวว่า นี่เหรออินเดีย...
ไม่น่าใช่ จริงๆ แล้วนี่คือเมืองพักร้อนที่ชาว
อังกฤษมาแอบสร้างซ่อนไว้ ในหุบเขา เพื่อ
หลบหลีกความวุ่นวายและอากาศสุดร้อน
ของอินเดียในตอนกลาง ทว่าวันนี้ชิมลาคือ
จุดหมายส�ำหรับนักท่องเทีย่ วหัวใจโรแมนติก
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รู้จักแล้วจะรัก...ชิมลา
เมื อ งชิ ม ลา เป็ น เมื อ งหลวงของรั ฐ หิ ม าจั ล
ประเทศ (Himachal Pradesh) ที่อยู่ค่อน
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ
อินเดีย โดยจุดเด่นหลักๆ ของเมืองนี้คือเรื่อง
ของสถาปั ต ยกรรมอาคารบ้ า นเรื อ นต่ า งๆ
ที่ ส วยงามและเป็ น เอกลั ก ษณ์ ต ามแบบ
ตะวันตกดั้งเดิม ด้วยเพราะเป็นเมืองพักร้อน
ของเหล่ า ขุ น นางอั ง กฤษในสมั ย ที่ อิ น เดี ย
เป็นเมืองอาณานิคม เราจึงเห็นโรงแรมสวยๆ
และรี ส อร์ ท มากมายที่ มี อ ยู ่ เ ต็ ม หุ บ เขา

The city is well known for its very romantic atmosphere. Entire city in every
corner is profoundly beautiful and so much impressive. If telling someone that
this city is in India, they will question with the same voice that it truly locates
in India as it should not be there at all… Actually, this is the town in a valley
that built up secretly by British for their own vacation to avoid chaos and
extreme hot weather of middle India. Anyhow, Shimla today is the destination
for the tourists whose hearts are sentimental and romantic.

นอกจากความสวยงามของบ้านเมือง ซึง่ ต่อมา
ท� ำ ให้ เ มื อ งชิ ม ลาเป็ น สถานที่ ต ากอากาศ
ที่ นิ ย มของคนอิ น เดี ย และนั ก ท่ อ งเที่ ย ว
มากมายแล้ว ยังเป็นเพราะสภาพอากาศที่ดี
ตลอดทั้งปี อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดไม่เกิน 26
องศา และต�่ ำ สุ ด ในฤดู ห นาวคื อ -3 องศา
เซลเซียส ที่ส�ำคัญที่นี่ยังมีรางรถไฟพาดผ่าน
สถานที่ ส วยงามอี ก มากมาย อุ โ มงค์ ก ว่ า
102 อุโมงค์ รวมถึงสะพานหลายๆ แห่งที่สูง
จากพืน้ ดินกว่า 1,420 เมตร ขณะทีใ่ นฤดูหนาว
ก็จะมีหิมะโปรยปรายปกคลุม เหมาะแก่การ
เล่นสกี จึงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจเลยว่า ท�ำไม
ที่นี่ถึงได้ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางไปกัน
แบบไม่ขาดสายตลอดทั้งปี

Falling in love once knowing it...
Shimla

Shimla...too romantic place to
come alone

Shimla is a capital of Himachal Pradesh,
locates toward the northeast of India. The
main highlight of the city is architecture;
the buildings and houses are beautiful and
unique as western origin. As it was the
vacation town of British noblemen during
the period that India was colony of Britain,
we then can see many beautiful hotels and
resorts all along in the valley. Besides of
its beauty, which later on makes Shimla
become popular vacation town for Indian
and tourists, its climate is also nice for
throughout the whole year. The average
temperature is not higher than 26 degree
celsius and the lowest temperature in
winter is -3 degree celsius. The importance
is that there are railroad tracks which pass
across many beautiful places, more than
102 tunnels and also many bridges that
higher from the ground for 1,420 meters.
It snows during winter and that suitable
for ski. It is not surprising why this city can
attract the tourists to visit for throughout
the whole year.

For the genuine travellers who travel
to here and there for many times, once
arriving to this lovely city, will be defeated
by its romance. Every corner in town is so
beautiful and fascinated. The walk way
in town on snowy days covered by white
smoke and a yellow catholic church as
its background is a viewpoint that tells us
this is Shimla. Another point is the resting
area in mid of town, where we can see
the roof top of Neo-Gothic buildings lying
horizontally, contrasting with the flesh
blue sky behind or the mountain views
along both sides, which showing their
splashing natural colors. The views are
so beautiful and that no one would want to
walk alone on the cold freezing day while
snowing. The atmosphere is so romantic
and that everyone would love to hold onto
someone’s hand to keep each other warm
instead of walking alone.
Please be suggested to walk along with
someone; either your close friend or lover.
In case coming in group, the atmosphere
could be like romantic comedy and that
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ชิมลา...โรแมนติกเกินกว่าจะมาคนเดียว
ส�ำหรับนักเดินทางตัวยงทีไ่ ปไหนต่อไหนมานัก
ต่อนัก ครัน้ พอมาถึงเมืองน่ารักแห่งนีก้ ลับยอม
พ่ายแพ้ต่อความโรแมนติก เพราะมองไปมุม
ไหนก็สวยซึ้งตรึงตราไปหมด ทางเดินในเมือง
วั น หิ ม ะโปรยปรายและหมอกขาวโพลน
มี ฉ ากหลั ง เป็ น โบสถ์ ค าทอลิ ก สี เ หลื อ ง
แห่ ง เดี ย วในเมื อ ง คื อ วิ ว พ้ อ ยท์ ที่ บ ่ ง บอก
ความเป็ น ชิ ม ลา และอี ก แห่ง ตรงจุด นั่ง พัก
ชมวิวกลางเมืองมองไปเห็นหลังคาตึกแบบ
นีโอโกธิค ตัดกับฉากหลังสีฟ้าสด หรือแม้แต่
สองข้างทางที่มองเห็นวิวภูเขาสลับอวดสีสัน
ที่ธรรมชาติระบัดระบาย สวยจนรับรองได้ว่า
ไม่ มี ใ ครอยากเดิ น เหงาๆ เพี ย งล� ำ พั ง แน่ ๆ
ยิ่ ง ในวั น อากาศหนาวเหน็ บ หิ ม ะก� ำ ลั ง
โปรยปรายบรรยากาศยิ่ ง แสนโรแมนติ ก
จนไม่ ว ่ า ใครก็ ใ ครต้ อ งอยากเดิ น จู ง มื อ กั น
ให้หายหนาวมากกว่าเดินคนเดียวแน่ๆ

แนะน�ำว่ามีใครสักคนมาเดินด้วยกัน จะเป็น
เพื่อนสนิทหรือคู่รักก็ดี แต่ถ้ามากันเป็นกลุ่ม
คงออกแนวโรแมนติกคอเมดี้ ก็สนุกสนาน
ไปอีกแบบ จะชีช้ วนกันหามุมสวยๆ ถ่ายรูปเล่น
หรือเดินไปยังย่านมอลล์โรด ที่มีลานซุบซิบ
หรือ Scandal Point ที่สมัยก่อนเขาใช้พื้นที่
บริเวณนี้มานั่งคุยนั่งเม้าท์กัน เรียกว่าเรื่อง
การเมือง การมุ้ง หรือเรื่องใดๆ ที่เกิดในชิมลา
มักมาปล่อยข่าวกันทีแ่ ห่งนีแ้ หละ ก่อนจะแพร่
สะพัดไปทัว่ เมือง นัน่ คือต้นก�ำเนิดของชือ่ ลาน
ซุบซิบ แต่จะมีการกระซิบรักกันด้วยหรือไม่นนั้
ต้องลองไปพิสูจน์
สภาพภูมิสถาปัตย์ในชิมลา แม้เป็นไหล่เขา
ลดหลั่ น กั น ไป แต่ ก็ เ ดิ น เที่ ย วเล่ น ได้ ง ่ า ย
สบายๆ ควรมีเวลา 1 วันส�ำหรับการเดินส�ำรวจ
สถานทีต่ า่ งๆ ภายในตัวเมือง แวะไปชมโรงละคร
ย้อนยุค ทีช่ อื่ Gaiety สร้างสมัยอังกฤษปกครอง
เป็นอีกหนึ่งสถาปัตยกรรมที่น่าค้นหา ซื้อบัตร
ได้ ที่ ห น้ า โรงละคร แล้ ว จะมี คุ ณ ลุ ง ไกด์ พ า
เข้าชมและบรรยายละเอียดยิบให้เราได้ขอ้ มูล
ของบรรยากาศโรงละครสมัยก่อน แม้ไม่ได้ดู
ละครแต่ก็ได้ทั้งความรู้และความประทับใจ
กลับไปแน่นอน
ออกจากโรงละคร แวะชิ ม อาหารอร่ อ ยๆ
ตามชอบ มีร้านอาหารจีน ร้านอินเดีย และ
ร้าน Wake a Bake ที่ขึ้นชื่อทางด้านแป้ง
ต่างๆ ใครชอบแนวนี้อย่าพลาดชิม ก่อนจะไป
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is another kind of fun. You could look for
some nice corners for photographs taking
or walk to the mall road, where there is
a gossiping patio “Scandal Point”; the
place that people in the past used it as
the yard to come for chatting. No matter
of which issue; politic issue, private issue
or whatever happened in Shimla, people
would come and broadcasted them from
here until they were broaden to all over the
town. This is the source of name: “Scandal
Point”. Anyhow, would there be people
gossiping their love story to their couple
or not, we need to be there to prove.
Although architectural landscape in
Shimla is descending hillside, it is easy for
casually walking. There should be 1 day
for walking through to explore places in
town. Stop by to see the retro theatre
“Gaiety” one of the interested architectural
places, which was built during dominated
by British. Buy the ticket at the front of the
theatre and then an uncle, who is a guide,
will take the tourist to inside of theatre. He
will fully describe its detail to convey the
atmosphere in the past of this theatre.
Even though there is no play to show,
we will certainly gain knowledge and
impression.
After visiting the theatre, stop by to taste
some delicious foods as you please. There
are chinese restaurants, indian restaurants
and a place called “Wake a Bake” which
provide starches. For those who love this

นั่งชิลล์ยามบ่ายที่ร้าน Coffee India House
ร้านกาแฟอินเดียแบบดั้งเดิม ได้บรรยากาศ
ออริจินัลอินเดีย มีทั้งนักท่องเที่ยวและชาว
อิ น เดี ย นั่ ง จั บ กลุ ่ ม คุ ย เหมื อ นสภากาแฟ
ยุคก่อน แถมกาแฟที่นี่ราคาเบาๆ และรสชาติ
หนั ก ไปทางเข้ ม แต่ ก็ ห อมกรุ ่ น แบบมี เ สน่ ห ์
ในโลกที่มีร้านกาแฟสมัยใหม่กิ๊บๆ เก๋ๆ แนวๆ
เต็มไปหมด การได้มานั่งในร้านที่ดูขรึมขลัง
เช่นนี้ที่พอออกจากร้านไปก็เจอบรรยากาศ
ดีๆ สวยๆ เป็นความสุขอย่างหนึ่งของการมา
ที่ชิมลาเลยทีเดียว

ไปเดินย�่ำหิมะที่ Kufi
ไปชิมลาอากาศดีทุกฤดู แต่ในฤดูหนาวยังมี
หิมะโปรยปราย แถมเย็นฉ�่ำราวอยู่ในยุโรป
และถ้ายังไม่หน�ำใจ ออกไปเที่ยวแถบ Kufi
ที่อยู่ถัดไปอีกเทือกเขา เหมารถจากบริษัท
จัดการเรือ่ งท่องเทีย่ วให้เรียบร้อย แล้วตระเวน
ออกชมเมืองด้านนอกบ้าง มีววิ สวยๆ ของภูเขา
ที่ปกคลุมด้วยหิมะตลอดเส้นทาง หากอยาก
ชมวิวแบบ 360 องศา ก็มีม้าให้ขี่ พาชมวิว
ที่พิเศษสุดๆ แต่หากไม่อยากขี่ม้า แค่นั่งรถ
ก็สวยสะกดตาแล้ว
จากนั้นไปที่สวนสนุกที่ทางเดินคลุมด้วยหิมะ
หนานุ่มเท้า เดินย�่ำไปถ่ายรูปไป ให้สมกับ
มาเที่ยวชิมลาในฤดูหนาว ขอแนะน�ำให้ใส่
รองเท้ากันหิมะ เสือ้ หนาวหลายๆ ชั้นไว้ได้เลย
เพราะไม่เช่นนั้นจะเดินไม่ได้ไกล แล้วจะกลับ
มาเสียดายทีหลังเอาได้

kind of foods, do not miss it. Then, move
to casually sit in the afternoon at “Coffee
India House” the primitive indian coffee
shop, to taste the original indian atmosphere. This is the place where tourists and
Indians come to sit around in groups for
discussing this and that like it used to be
in the coffeehouse forum in the past. The
coffee is not expensive while its taste and
smell are redolent with charm. There are
a lot of modern and chic coffeehouses all
around the world, but to have a chance
to sit in the coffeehouse with solemn and
mystical atmosphere and once leaving,
there comes the beautiful surroundings,
it is true happiness to be there at Shimla.

Plodding on Snow at Kufi
Shimla’s climate in every season is nice.
There is snow scattering in winter and the
weather is so chilled like winter in Europe.
If this is not satisfied enough, go for sightseeing around Kufi, which locates in next
mountain range. Rent a car and have the
tour program managed, then go out for
sightseeing around the suburb; there is

beautiful mountain views, which covered
by snow along the way. If you would like to
see the view for 360 degree, take a horse
ride to enjoy special view. If you don’t like
horse riding, just take the car and roam
around, that is enough to experience the
impressive beauty.
Move to the amusement park, which its
path is covered with thick and soft snow.
Plod on it and take photographs as many
as you want as this is your winter time in
Shimla. Please be suggested to wear boots
to protect your feet from snow together
with many layers of coats otherwise you
would not be able to go far and would feel
sorry to miss such opportunity later.

How to get there
ออกจากกรุงเทพฯ มุ่งสู่เมืองเดลี ประเทศอินเดีย ด้วยสายการบินที่มีให้เลือกมากมาย แนะน�ำให้เลือกพัก
ที่เดลีสัก 1 หรือ 2 คืนพอ เพื่อเป็นการปรับสภาพร่างกายให้คุ้นเคยกับอินเดีย จากนั้นมุ่งสู่ชิมลาโดยรถบัส
วอลโว่ จะดีกว่าไปรถไฟที่ดีเลย์อยู่บ่อยๆ ยกเว้นว่าคุณมีเวลามากพอ อยากจะลองขึ้นรถไฟจากเดลี แล้ว
ไปต่อรถไฟของเล่นหรือทอยเทรนที่เมือง Kalka ก็ได้ รถบัส (ใช้เวลาประมาณ 7 - 8 ชั่วโมง ออกเดินทาง
กลางคืน) เช็กข้อมูลรถบัสไปชิมลาได้ที่ www.hptdc.nic.in/bus.htm
You can depart Bangkok to Deli, India, by many airlines available for you to choose. Please be
suggested to stay overnight at Deli for 1 or 2 nights only to adjust your physical condition to familiar
to India. After that, take Volvo bus to Shimla because it is better than taking train, which is often
late unless you have enough time and feel like to try taking train from Deli and then connecting
by the toy train at Kalka. It takes about 7 - 8 hours by bus to reach Shimla (start traveling at
night). For more information about bus to Shimla, please go to see www.hptdc.nic.in/bus.htm.
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TA K E A BREAK

ทางแก้ปัญหา

WOW

How to solve problem

ห้ามรบกวน

Do not disturb
คณะทัวร์กลุ่มหนึ่งรอเพื่อนร่วมคณะอีก 1 คนอยู่นาน ทั้งๆ ที่
เลยเวลานัดมาแล้ว ไกด์ทัวร์จึงโทรตาม
ไกด์
: คุ ณ จะไปหรื อ เปล่ า ทุ ก คนรอคุ ณ นานมาก
		 แล้วนะ
ลูกทัวร์ : ช่วยผมด้วย ผมออกจากห้องไม่ได้
ไกด์
: เกิดอะไรขึ้นครับ?
ลูกทัวร์ : ในห้องมีประตูอยู่ 3 บาน บานแรกเป็นห้องน�้ำ
		 บานที่สองเป็นตู้เสื้อผ้า ส่วนบานที่สามไม่รู้ว่า
		 เป็นอะไร แต่ผมไม่กล้าเปิด มันมีป้ายแขวนว่า
		 “ห้ามรบกวน”
A group of tourists is waiting for one of them for a long
time. The appointment time passed so a tour guide
calls him.
Guide : Will you go or not? Everyone’s been waiting
		 for you for too long time already.
Tourist : Help me, please. I can’t get out of the room.
Guide : What is happening?
Tourist : There are 3 doors in the room; the first door
		 is toilet door, the second door is wardrobe,
		 I don’t know what the third door is. I don’t
		 dare to open it; there’s a hanging sign with
		 the instruction “Do Not Disturb”.
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สามี : เธอพกรูปฉันไว้ในกระเป๋าเสมอ
		 ท�ำไมเหรอ
ภรรยา : อ๋อ ก็ถ้ามีปัญหาอะไร ไม่ว่า
		 จะหนักหนาแค่ไหน ฉันก็จะดูรูปเธอ
		 แล้วปัญหาก็หายไปเลย
สามี : เห็นมั้ยว่าฉันเป็นสิ่งมหัศจรรย์ส�ำหรับเธอขนาดไหน
ภรรยา : ใช่ ฉันมองภาพเธอแล้วก็พูดกับตัวเองว่า “ปัญหาอะไรจะมา
		 หนักหนากว่านี้อีกนะ”
Husband : Do you always keep my photo in your purse? Why so?
Wife
: Well, supposed I have any problem, no matter how hard
		 it is, I will look at your photo and the problem will be gone.
Husband : So you see how amazing I am for you?
Wife
: Right, I look at your photo and talk to myself that “what problem
		 will be harder than this guy!”

WOW!!

คนเก่ง

Good girl
ลูกสาวกลับมาบอกผลการสอบให้พ่อฟัง
ลูก
: หนูสอบได้ 100 คะแนนค่ะ
พ่อ
: เหรอ เก่งจริงๆ วิชาอะไรล่ะ
ลูก
: คณิตศาสตร์ 20 คะแนน วิทยาศาสตร์ 30 คะแนน แล้วก็ภาษาไทย
		 50 คะแนนค่ะ
A daughter comes home to tell her father about the examination result.
Daughter : I’ve got 100 points.
Father : Yeah, good girl, for what subject it is?
Father : 20 for Math, 30 for Science and 50 for Thai language.

