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MEA
ประเทศไทยก�ำลังก้าวสู่ยุค “ประเทศไทย 4.0”
หรืออีกนัยหนึ่ง คือการเป็นประเทศที่ใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมเข้ามาขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนา
ทั้ ง นี้ การไฟฟ้ า นครหลวง (กฟน.) ได้ ข านรั บ
ต่อความเปลี่ยนแปลง โดยหนึ่งในโครงการส�ำคัญ
นั่ น คื อ การด� ำ เนิ น งานเปลี่ ย นระบบสายไฟฟ้ า
อากาศไปสู่ระบบสายไฟฟ้าใต้ดิน ตามแนวถนน
สายหลั ก หรื อ ย่ า นธุ ร กิ จ สถานที่ ส� ำ คั ญ รวมถึ ง
ตามแนวการก่อสร้างรถไฟฟ้าและสาธารณูปโภค
ภายใต้จุดมุ่งหมายส�ำคัญนั่นคือการตอบสนองต่อ
ความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น สร้างความมั่นคง
ปลอดภัย และเสริมสร้างทัศนียภาพที่สวยงาม
ฉบับนี้เราจึงได้หยิบยกเรื่องราวของโครงการ
ส�ำคัญครั้งนี้มาถ่ายทอดโดยรายละเอียด เพื่อให้
ทราบถึ ง จุ ด มุ ่ ง หมายที่ ส� ำ คั ญ อุ ป สรรคต่ า งๆ
ในการด� ำ เนิ น การ ขั้ นตอนความยากล�ำบากใน
การก่อสร้าง ตลอดจนความร่วมมือที่ส�ำคัญจาก
ทุกภาคส่วน พร้อมกันนี้ก็ยังมีข่าวสารและเนื้อหา
สาระอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ส�ำหรับคุณผู้อ่านอีก
มากมาย ขอให้เพลิดเพลินและเต็มอิม่ ไปกับเนือ้ หา
สาระที่ ที ม งานน� ำ มาฝากกั น แล้ ว พบกั น ใหม่
ฉบับหน้า

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

Thailand is moving forward to become
“Thailand 4.0” or the country that applies technology
and innovation as a driving force to establish
development. Metropolitan Electricity Authority
(MEA) therefore supports this change through an
important project; that is, the replacement of
overhead line by underground cable system on
main roads and in core business centres,
notable landmarks, including BTS Skytrain and
infrastructure construction lines. The key objective
of MEA is to generate ‘electricity’ to all communities
extensively, serving people’s need and usage of
power which keeps increasing every second.
In this MEA Life, we have raised the issue
of such a remarkable project and presented it
thoroughly in order to describe its background,
importance and expected goal. There are many
more news and content beneficial to readers’ life
and well-being. Please enjoy our satisfying stuffs
which are now brought to your eyes and see you
again in the next issue!
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กฟน. ร่วมมือกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
เปิดโครงการน�ำร่องสายสือ่ สารลงใต้ดนิ ฯ

MEA and related organisations open a pilot
project on underground communication line
นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธี
ลงนามบันทึกข้อตกลง โครงการน�ำสายสื่อสารลงใต้ดินโครงการ
ถนนพหลโยธิน โดยมีนายชัยยงค์ พัวพงศกร ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง และผู้แทนจาก 4 หน่วยงาน ร่วมลงนาม ได้แก่ ส�ำนักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
และสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
เพื่อเป็นโครงการน�ำร่องบูรณาการน�ำสายสื่อสารลงใต้ดินในพื้นที่
โครงการถนนพหลโยธิ น ตอบสนองนโยบายของรั ฐ บาลใน
การปรับปรุงภูมิทัศน์ของกรุงเทพมหานคร ก้าวสู่การเป็นมหานคร
แห่ ง อาเซี ย น อี ก ทั้ ง ยั ง ช่ ว ยในเรื่ อ งความปลอดภั ย ต่ อ ชี วิ ต และ
ทรัพย์สนิ ของประชาชน ณ อาคารส�ำนักงานใหญ่ การไฟฟ้านครหลวง
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Mr. Grisada Boonrach, Permanent Secretary of Ministry of Interior,
chaired the signing ceremony of Memorandum of Understanding
for Underground communication line Project – Phaholyothin Road
Project with the National Broadcasting and Telecommunications
Commission (NBTC), the Royal Thai Police and the Bangkok
Metropolitan Administration (BMA), held at MEA Headquarters.
The agreement is meant to be an integrative pilot project in
moving communication line to underground on Phaholyothin Road
with a response to government policy in improving landscape of
Bangkok which will become an ASEAN metropolis, including the
life and property safety of people.

กฟน. เป็นเจ้าภาพจัดประชุมสายไฟฟ้าใต้ดนิ
ภูมภิ าคเอเชีย-โอเชียเนีย

MEA hosts an Asia-Oceania Regional Conference
on underground cables
นายชัยยงค์ พัวพงศกร ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง เป็นประธาน
เปิดงานการประชุม Asia Oceania Regional Council of CIGRE
(AORC) Panel B1, 2016 หรือการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้
เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านระบบสายไฟฟ้าใต้ดิน โดยมีผู้เข้าร่วม
ประชุมจากกลุ่มสมาชิก CIGRE ซึ่งประกอบด้วยประเทศในภูมิภาค
เอเชีย-โอเชียเนีย จ�ำนวน 10 ประเทศ ณ ห้องแพลทินมั โรงแรมอินเตอร์
คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ
Mr. Chaiyong Puapongsakorn, Governor of Metropolitan Electricity
Authority (MEA) presided over the “Asia - Oceania Regional Council
of CIGRE (AORC) Panel B1 2016” held at Platinum Room,
Intercontinental Hotel, Bangkok. The conference was organised
to exchange knowledge of technology and innovation
on underground cables with participants from 10 countries in
Asia-Oceania Region which are members of CIGRE.

กฟน. ร่วมกับ TICA และ JICA
จัดอบรมระบบจ�ำหน่ายพลังงาน
ไฟฟ้าให้แก่กลุม่ ประเทศอาเซียน
MEA, TICA and JICA jointly
holds seminar on Distribution
Systems to ASEAN member
countries
นายรุจ เหราบัตย์ รองผู้ว่าการธุรกิจและ
บริการ การไฟฟ้านครหลวง เป็นประธานเปิด
โครงการฝึ ก อบรมประเทศที่ ส ามภายใต้
ความร่วมมือทางวิชาการ ไทย-ญีป่ นุ่ (TICAJICA) หลักสูตร Power Distribution System
Engineering, Management and Technology
ให้แก่ผู้เข้าอบรมจากประเทศสมาชิกอาเซียน
ได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม และ
ไทย จ�ำนวน 25 คน ณ อาคารส�ำนักงานใหญ่
การไฟฟ้านครหลวง

Mr. Ruj Herabat, MEA Deputy Governor
(Business), officially presided over
the opening ceremony of Third Country
Training Programme: TCTP under the
academic cooperation between Thailand
International Cooperation Agency (TICA) and
Japan International Cooperation Agency
(JICA), held at MEA Headquarters. The 25
participants came from ASEAN member
countries: Cambodia, Laos, Myanmar,
Vietnam and Thailand.
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กฟน. ร่วมกับ มูลนิธินิสิตเก่าจุฬาฯ
จัดงานการเป็นผู้น�ำการเปลี่ยนระบบจ�ำหน่ายไฟฟ้า

MEA and CU Alumni Foundation organise a seminar “A Leader in
Electrical Power Distribution System Improvement”
การไฟฟ้านครหลวง ร่วมกับ มูลนิธินิสิตเก่า
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานอภิปราย
เพื่ อ เฉลิ ม ฉลอง 100 ปี ศาสตราจารย์
ดร.บุ ญ รอด บิ ณ ฑสั น ต์ กั บ การเป็ น ผู ้ น� ำ
การเปลี่ยนระบบจ�ำหน่ายไฟฟ้า เพื่อร�ำลึก
ถึงคุณูปการของศาสตราจารย์ ดร.บุญรอด
บิ ณ ฑสั น ต์ ด้ า นระบบส่ ง และจ� ำ หน่ า ย
ไฟฟ้าที่มีต่อสังคมไทย โดยมีนายชัยยงค์
พั ว พงศกร ผู ้ ว ่ า การการไฟฟ้ า นครหลวง
เป็นประธาน ภายในงานมีการปาฐกถา และ
การอภิปรายหัวข้อ “การไฟฟ้านครหลวง
ผู้น�ำการเปลี่ยนระบบจ�ำหน่ายไฟฟ้า” โดยผู้
ทรงคุณวุฒิหลายท่าน ณ ห้องประชุมใหญ่
ชั้น 18 อาคารส�ำนักงานใหญ่ การไฟฟ้านครหลวง

กฟน. แสดงพลังประกาศเจตจ�ำนง บริหารงานสุจริต โปร่งใส
ต่อต้านคอร์รปั ชันทุกรูปแบบ พร้อมกันทุกทีท่ ำ� การ
MEA shows power and declares intention to promote
honesty and integrity against corruption in all offices
นายชัยยงค์ พัวพงศกร ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และ
พนักงาน ณ ส�ำนักงานใหญ่ และทุกทีท่ ำ� การเขต
การไฟฟ้ า นครหลวง ประกาศเจตจ� ำ นง
การบริหารงานการไฟฟ้านครหลวงด้วยความ
สุจริตโปร่งใส ร่วมเขียนปณิธาน และแสดง
สัญลักษณ์ รวมพลังต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชัน
มุ่งมั่นในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต มีคุณธรรม ความโปร่งใส ยึดหลักการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชันทุกรูปแบบ มุ่งสู่การเป็นองค์กร
โปร่งใส มีคุณธรรม สร้างความเชื่อมั่นให้แก่
ประชาชนและสังคม
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Chaiyong Puapongsakorn,
Governor of Metropolitan
Electricity Authority (MEA),
with executives, employees
and all MEA offices, declared
the intention to manage MEA
with honesty and integrity.
Participants were invited to
write their determination,
present anti-corruption symbols,
express an intention to work
honestly and hold principles
of virtuous management. The
aim of this event is to be against
all kinds of corruptions, moving
MEA forward to perform as
an organisation with morality,
uprightness and trustworthiness
for people and the nation.

MEA and Chulalongkorn University Alumni
Foundation (CUAF) jointly organised a
seminar to celebrate 100th Anniversary
of Professor Dr. Boonrod Binthasan as
a leader in electrical power distribution
system improvement and commemorate
his contribution to on electricity transmission
and distribution systems in Thailand. The
seminar was
held in Main Conference
Room, 18th Floor at MEA Headquarters,
presided by Mr. Chaiyong Puapongsakorn,
Governor of Metropolitan Electricity Authority
(MEA). It provided vital knowledge on
“MEA - the Leader of Electricity Distribution
System” through constructive discussions
and insightful lectures by various experts
and panellists.

กฟน. รับรางวัลระดับดีเยีย่ ม
โครงการ Green Office ต่อเนือ่ ง 2 ปีซอ้ น

MEA wins Gold Level Award for Green Office
two years in a row
นางยศธร ชิ น รุ ่ ง เรื อ ง ผู ้ ช ่ ว ยผู ้ ว ่ า การกิ จ การองค์ ก รและสั ง คม
และนายสมบูรณ์ สมดุลยกนก ผู้ช่วยผู้ว่าการบริการระบบจ�ำหน่าย
การไฟฟ้านครหลวง ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบรางวัลระดับดีเยี่ยม
(G ทอง) หน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเป็นส�ำนักงานสีเขียว
(Green Office) ซึง่ ได้แก่ การไฟฟ้านครหลวงเขตราษฎร์บรู ณะ อาคาร
ส�ำนักงานและสถานีต้นทางชิดลม ฝ่ายควบคุมระบบไฟฟ้า เนื่องใน
วันสิง่ แวดล้อมไทยและวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อมหมูบ่ า้ นแห่งชาติ ณ อาคารอิมแพคฟอรัม่ ศูนย์การแสดง
สินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี ซึง่ รางวัลนีแ้ สดงให้เห็นว่า
กฟน. ให้ความส�ำคัญกับการประหยัดพลังงาน รวมถึงการเลือกใช้วสั ดุ
อุปกรณ์เครือ่ งใช้สำ� นักงานอย่างรูค้ ณ
ุ ค่าและเป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
การด�ำเนินงานที่ค�ำนึงถึงการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นส�ำนักงานต้นแบบที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมในระดับสากล

Mrs.Yostorn Chinrungruang, MEA Assistant Governor (Social
and Sustainability), and Mr. Somboon Somdoonyakanok, MEA
Assistant Governor (Distribution System Service), on behalf of MEA,
received the Excellence Prize (G Gold) Award to MEA offices which
passed the Green Office Standard. The award went to MEA Rat
Burana District and Chidlom Terminal Station, presented on the
occasion of “Thai Environment Day” and “Natural Resources and
Environmental Protection Volunteer Day” at IMPACT Forum Building,
IMPACT Muang Thong Thani Exhibition Hall. The award
signified a great effort of MEA in saving energy and selecting
environmental-friendly office equipment. Working with a consideration
of reducing greenhouse gas emissions, MEA is prepared to be
a model for eco-friendly offices internationally.
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กฟน. ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รปั ชันสากล

MEA joins International Anti-Corruption Day
การไฟฟ้านครหลวง เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รปั ชันสากล
(ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “สุจริตตามรอยพ่อ ขอท�ำดี
เพื่อแผ่นดิน” จัดโดย ส�ำนักงาน ป.ป.ช. และภาคีเครือข่าย
ภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ เอกชน และภาคประชาสังคม ตาม
แนวทางสหประชาชาติ ร่วมกับ 191 ประเทศทั่วโลก โดยมี
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน
เพื่อตอกย�้ำความร่วมมือในการขับเคลื่อนการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตคอร์รปั ชัน ภายในการไฟฟ้านครหลวง
อย่ า งเป็ น รู ป ธรรม ณ หอประชุ ม มหิ ด ลสิ ท ธาคาร
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม
MEA attended International Anti-Corruption Day (Thailand) under the theme
“Uphold Honesty, Following the Royal Father’s Footsteps: Perform Good Deeds
for the Country” organised by National Anti-Corruption Commission (NACC) and
associate members from government divisions, state enterprises, private sectors
and civil societies along with 191 countries around the world in order to follow
UN policy. Prime Minister General Prayut Chan-o-cha chaired the opening of the
event, concretely emphasising the cooperation in preventing and suppressing
corruptions in MEA. The event was held at Prince Mahidol Hall, Mahidol University, Salaya, Phutthamonthon District, Nakhon Pathom.
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“เพลินจิต Safety Day”

“MEA Safety Day” activity
นายกี ร พั ฒ น์ เจี ย มเศรษฐ์ รองผู ้ ว ่ า การ
วิชาการและบริหารพัสดุ การไฟฟ้านครหลวง
เป็นประธานในพิธีเปิดงานเพลินจิต Safety
Day งานวันความปลอดภัย ภายในงานมี
การจัดบูธนิทรรศการ ให้ความรู้ในด้านต่างๆ
เกี่ยวกับความปลอดภัย และการประกวด
คลิ ป วิ ดี โ อในหั ว ข้ อ “ความปลอดภั ย
ในส�ำนักงาน” ซึง่ คลิปวิดโี อของฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน ได้ รั บ รางวั ล ชนะเลิ ศ ณ ห้ อ ง
เจ้าพระยาสุรศักดิม์ นตรี อาคารส�ำนักงานใหญ่
การไฟฟ้านครหลวง

Mr. Kirapat Jiamset, MEA Deputy
Governor (Technology and Material
Management), presided over the
opening of MEA Safety Day at
Chaophraya Surasakmontree
Hall, MEA Headquarters. In the
event, there were exhibition booths
providing a wide range of
knowledge on safety,including a
video-clip competition on “Safety
in Offices” of which the winner
award went to the Internal Audit
Department.
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เรามารู้จักค่า Ft
ให้มากขึ้นกันเถอะ
เรื่อง อ�ำพล สงวนวงศ์ ผู้อ�ำนวยการกองอัตราค่าไฟฟ้าและพยากรณ์พลังไฟฟ้า
Mr. Amphon Sanguanwong, Head of Electric Rate and
Power Forecast Division, Power Economics Department
เรียบเรียงข้อมูล MEA TEAM
ภาพ Akkaphol

คงมีบางเดือนที่คุณเกิดความรู้สึกแปลกใจ
ต่อบิลเรียกเก็บค่าไฟฟ้าที่สูงขึ้นผิดปกติ
ทั้งที่วิถีชีวิตก็เหมือนเดิม ไม่ได้ใช้ไฟมากขึ้น
หรื อ น้ อ ยลงต่ า งไปจากเดิ ม สั ก เท่ า ไร
จนเมื่อลองไล่สายตาดูในบิลแล้วพบตัวแปร
3 ประการ ได้แก่ ค่าไฟฟ้าฐาน ค่าไฟฟ้า
ผันแปร (ค่า Ft) และภาษีมลู ค่าเพิม่ หลายคน
อาจสงสัยว่า ค่าต่างๆ เหล่านีค้ อื อะไร และมีผล
กับการจ่ายค่าไฟในแต่ละเดือนอย่างไรบ้าง
เราไปหาค�ำตอบมาฝากคุณกันค่ะ...
เริม่ ต้น..เรามาท�ำความรูจ้ กั กับ “ตัวแปร
3 ประการ” ที่พบได้ในบิลค่าไฟกันเสียก่อน
อันดับแรกคือ ค่าไฟฟ้าฐาน เป็นค่าการผลิต
ไฟฟ้าที่สะท้อนจากต้นทุนต่างๆ อาทิ ระบบ
สายส่ง ระบบจ�ำหน่าย อัตราเงินเฟ้อ ฯลฯ
ต่อมาคือ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งเป็นมาตรฐาน
ที่ผู้ใช้ไฟฟ้าจะต้องช�ำระภาษีเพิ่มร้อยละ 7
และสุดท้ายคือ ค่า Ft หรือค่าไฟฟ้าผันแปร
ซึ่งเป็นต้นทุนค่าเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า
ไม่วา่ จะเป็นก๊าซธรรมชาติ หรือถ่านหิน ดังนัน้
หากราคาก๊าซธรรมชาติสูงขึ้น ค่า Ft ก็จะ
ผันแปรสูงขึ้นตามไปด้วย และแน่นอนว่า
ในบางวาระทีเ่ ชือ้ เพลิงราคาต�ำ่ ลง ค่า Ft ก็จะ
ลดลงเช่นกัน
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ค่า Ft นี้จะมีคณะกรรมการก�ำกับกิจการ
พลังงาน หรือ กกพ. เป็นผู้ควบคุมดูแล โดย
กกพ. จะทบทวนค่า Ft ทุกๆ 4 เดือน เพื่อตรวจ
สอบต้นทุนในด้านต่างๆ ว่ามีการเปลีย่ นแปลง
ไปมากน้อยอย่างไร ก่อนจะประกาศใช้ไปอีก
4 เดือนข้างหน้า ดังนัน้ หากผูใ้ ช้ไฟฟ้าไม่วา่ จะ
เป็ น ในลั ก ษณะผู ้ อ ยู ่ อ าศั ย ในบ้ า น บริ ษั ท
ห้าง ร้าน หรือโรงงานต่างๆ ติดตามข่าวสารการ
ประกาศค่า Ft อยู่เป็นประจ�ำ ก็จะสามารถรู้
ล่วงหน้าถึงค่าไฟฟ้าผันแปรที่มีส่วนในการ
ค�ำนวณค่าไฟตลอด 4 เดือนข้างหน้าได้ ส่งผล
ให้ ส ามารถปรั บ พฤติ ก รรมการใช้ ไ ฟฟ้ า ให้
เหมาะสมกับค่าใช้จ่ายต่อไป
ส�ำหรับช่องทางในการติดตามข่าวสาร
การประกาศค่า Ft และข้อมูลอันเป็นประโยชน์
เกีย่ วกับผูใ้ ช้ไฟฟ้า สามารถติดตามได้ที่ www.
mea.or.th และ www.erc.or.th
ขอขอบคุณข้อมูลจาก :
คุณอ�ำพล สงวนวงศ์ ผู้อ�ำนวยการกองอัตราค่าไฟฟ้า
และพยากรณ์พลังไฟฟ้า ฝ่ายเศรษฐกิจพลังไฟฟ้า

GETTING TO KNOW MORE ON Ft
There must be some months where you
are totally surprised by electricity bills
which turn higher dramatically whereas
your lifestyle remains the same. When
looking through those bills, three main
factors are usually found: Base tariff, Fuel
tariff (Ft) and VAT (Value Added Tax). Most
of you probably wonder what these factors
are and how they affect electric bills
monthly. Let’s see what answer we have
got for you here.
To begin with, we will get to know the ‘3
Factors’ on the bills. The first one is Base
tariff, the basic cost of electric generation
reflected by various sources such as
emission system, distribution system,
inflation rate, etc. The next one is VAT, the
standard payment of 7% tax charged for
all electric users. The last one is Ft or Fuel
tariff, the capital cost of fuel used in electric
generation like natural gas or coal. To put
it simply, if the price of gas is increased,

the Ft will be also high. Likewise, if the cost
of fuel is decreased, the Ft will be the same.
This Ft is controlled by Energy Regulatory
Commission (ERC) which keeps reviewing
it every four months in order to check how
all capital costs have been changed before
promulgating them to be effective for the
next four months. Therefore, if electricity
users, no matter they are citizens staying
at home, companies, shops or factories,
regularly follow up the Ft announcement,
they can realise beforehand the Ft cost
which influences the electricity bills in the
forthcoming four months. This helps users
adjust their behaviour of electricity usage
to be appropriate to their expense.
To catch up with the Ft announcement and
other useful information for electric users,
please visit www.mea.or.th or www.erc.or.th

Special Thanks for the Information : Mr. Amphon Sanguanwong,
Head of Electric Rate and Power Forecast Division, Power Economics Department
11

POWER FOCUS

Transports
beyond Oil

เรื่อง รัตนาวดี / Rattanawadee

เมื่ อ น�้ ำ มั น เชื้ อ เพลิ ง มี ร าคาที่ สู ง ขึ้ น เรื่ อ ยๆ
แถมยังท�ำลายสิ่งแวดล้อม การคิดค้น และ
พัฒนายานพาหนะให้พึ่งพาน�้ำมันน้อยที่สุด
จึงเป็นทางเลือกและทางรอดของมนุษยชาติ
อย่างแท้จริง เรามีเรื่องราวเหล่ายานพาหนะ
ที่ในวันนี้ได้ “ก้าวข้าม” การใช้พลังงานจาก
น�้ำมันเชื้อเพลิงมาให้ได้ทราบกัน...
Since fuel oil are increasingly going
up in price and damaging environments,
the innovation and development of the
most ‘oil-free’ transports seems to be the
only alternative choice of mankind. Today,
such transports have gone ‘beyond’ the
consumption of fuel oil, and we are
delighted to present them to you…
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Clean Airways
นับวันสายการบินต่างๆ ทั่วโลก จะหัน
มาใช้พลังงานทดแทนกันมากขึ้น โดยเป็น
ผลจากความร่วมมือของสมาคมธุรกิจการ
คมนาคมทางอากาศ ที่เห็นพ้องในการเพิ่ม
ปริมาณการใช้พลังงานทางเลือกให้ได้ 1.5%
ต่อปี ล่าสุด JetBlue Airways สายการบิน
โลว์คอสต์สัญชาติอเมริกัน ได้ประกาศตัว
เป็นสายการบินที่หันมาใช้พลังงานทดแทน
ตามหลังสายการบิน United Airlines มา
ติดๆ โดยร่วมมือกับ SG Preston บริษัท
เทคโนโลยีเชื้อเพลิงชีวภาพ ท�ำการศึกษา
และพัฒ นาการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ ซึ่ง
คาดว่าในปี 2562 นี้ ระบบต่างๆ จะพร้อม
สมบูรณ์ เพื่อเดินหน้าท�ำการผลิตเชื้อเพลิง
ที่ไม่ท�ำลายสิ่งแวดล้อม โดยเชื่อว่าจะช่วย
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 50%

Nowadays, many airlines have
gradually turned to use more
renewable energy, resulting by a
collaboration of International Air
Transport Association (IATA)
which agrees to increase renewable
energy up to 1.5% per year.
Lately, JetBlue Airways, an
American low-cost airline, has
declared as an airline using
renewable energy after United
Airlines with the cooperation with
SG Preston, a company of
bioenergy technology which has
done research studies on
developing and producing
renewable fuel. It is expected
that, in 2019, all systems will be
fully operated and functioned in
producing eco-friendly fuel which
has a capacity to reduce carbon
emissions up to 50%.

The Blue Lane

Hydrail
Alstom บริ ษั ท สั ญ ชาติ ฝ รั่ ง เศส ได้
คิดค้นและพัฒนา The Hydrogen Train
หรือรถไฟแบบ Hydrail ที่ขับเคลื่อนด้วย
พลังงานไฮโดรเจน โดยมีอัตราการปล่อย
มลภาวะสู่สิ่งแวดล้อมเป็นศูนย์ อีกทั้งยัง
แล่ น ด้ ว ยเสี ย งที่ เ งี ย บกว่ า รถไฟดี เ ซลราง
ด้วยความเร็วสูงสุด 140 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ข้อมูลจากเว็บไซต์แจ้งว่า รถไฟรุ่นนี้ก�ำลัง
จะเปิดให้บริการในเดือนธันวาคม ปี 2017
ในเส้ น ทาง Buxtehude-BremervördeBremerhaven-Cuxhaven ประเทศเยอรมนี
แม้มีต้นทุนที่สูงกว่า แต่ด้วยประสิทธิภาพ
และผลลัพธ์ของการเป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
จึงท�ำให้หลายประเทศในยุโรป เช่น เดนมาร์ก
เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ สนใจน�ำรถไฟพลังงาน
สะอาดไปวิ่งในบ้านของตัวเองเร็วๆ นี้

Alstom, a French company, has
innovated and developed the
Hydrogen or Hydrail Train powered
by a hydrogen fuel cell. It is the
zero-emission passenger train
which makes a much quieter
alternative to diesel trains with the
highest speed at 140 miles/hour.
According to the information
found on websites, the train will
open to the public on the
Buxthude-Bremervörde-Bremehaven-Cuxhaven line in Germany
on December 2017. Despite of
costly investment, the train’s
efficiency and eco-friendliness
has raised high interest among
European countries such as
Denmark, Netherland, Norway to
consider using this ‘clean’ train in
their own realms.

แม้ จั ก รยานจะครอบคลุ ม นิ ย ามของการ
เป็นพาหนะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากที่สุด
แต่ความเป็นทีส่ ดุ ของพันธกิจแห่งความรักษ์โลก
ก็ยงั สามารถพัฒนาต่อได้อกี เมือ่ รัฐบาลโปแลนด์
เล็งเห็นความปลอดภัยในยามค�่ำคืนของเหล่า
นักปั่น จึงสร้างเลนจักรยานสีฟ้าขึ้นมาที่เมือง
ลิซบัก วามินสกี้ แต่ความไม่ธรรมดาอยู่ตรงที่
การน�ำสารฟอสเฟอร์มาใช้เป็นส่วนประกอบ
หลักบนพื้นถนน โดยสารนี้มีคุณสมบัติดูดซับ
พลังงานจากแสงอาทิตย์ตลอดทั้งวัน จากนั้นก็
จะปลดปล่อยแสงสว่างออกมาอย่างเต็มทีต่ ลอด
10 ชั่วโมงในยามค�่ำคืน เป็นผลให้เกิดเส้นทาง
สีฟ้าสวยกระจ่างตา แถมยังมีความปลอดภัย
และประหยัดพลังงานอย่างสมบูรณ์แบบอีกด้วย

Even though bikes are acclaimed as the most
eco-friendly transports, the upmost mission
‘Let’s Save the World’ is continually developed.
The government of Poland realises the safety
of night-time cyclists and thus creates the blue
bike lane in Lidzbark Warminski. Its distinctiveness
is the use of materials called phosphors as
main elements in constructing the lanes. These
phosphors store the energy of sunlight during
the day and illuminate full light for 10 hours at
night. This gives a luminous effect of blue
glowing bike lanes equipped with safety and
energy saving at its perfection.

Driverless Bus
โลคัล มอเตอร์ หนึง่ ในบริษทั สตาร์ทอัพแห่ง
รัฐแอริโซนา ได้ออกแบบและทดลองผลิตรถบัส
ไร้คนขับได้ส�ำเร็จ โดยใช้ระบบสมองกลในการ
ขับเคลื่อนและควบคุมการเดินรถ ซึ่งเป็นระบบ
เดี ย วกั บ ที่ เ คยได้ รั บ การทดสอบในโปรเจกต์
แรลลี่ ไฟเตอร์ ซึ่งเป็นการแข่งขันรถไร้คนขับ
มาแล้ว รถบัสคันนี้มีชื่อว่า Olli จุผู้โดยสารได้
12 คน เริ่มออกเดินสายให้บริการประชาชน
ในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา แล้ว
โดยเมื่อผู้โดยสารขึ้นรถก็แค่ระบุว่าจะไปที่ไหน
เท่านี้ Olli ก็พาคุณไปถึงปลายทางได้อย่างสบาย

Local Motors, a transport start-up
company in Arizona, has successfully
designed and produced a prototype
of the driverless bus powered by IBM
Watson’s car-focused cognitive
learning platform, Watson Internet of
Things (IoT) for Automotive used in
Rally Fighter Project, the driverless
car racing. This bus is called ‘Olli’
with a capacity to carry 12 passengers.
It has started giving rides in Washington,
DC today. By only telling him where
they are going, Olli will take his
passengers to the destination with a
pleasant and relaxing ride.
13
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“ล้างแอร์ลดโลกร้อน” โครงการดีๆ
จาก กฟน. เพื่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง ธนิวรรธน์ ธีรบุญโรจน์ หัวหน้าแผนกงานระบบ 1

หนึ่งในวิธีง่ายๆ ที่ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายเรื่อง
ค่าไฟได้โดยตรง แถมยังเป็นการช่วยลด
โลกร้อนไปในตัว นั่นคือ การล้างเครื่องปรับ
อากาศก่อนฤดูร้อนจะมาเยือน ซึ่งการไฟฟ้า
นครหลวงได้ ต ระหนั ก ถึ ง ความส� ำ คั ญ ใน
เรื่องนี้ จึงคิดโครงการดีๆ ในชื่อ “ล้างแอร์
หน้าร้อน” มาตั้งแต่ปี 2549 ก่อนที่ล่าสุดจะ
เปลี่ยนเป็น “ล้างแอร์ลดโลกร้อน” ในปัจจุบัน
เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือน ให้ประชาชนใส่ใจ
ในเรื่องการประหยัดพลังงานและลดโลกร้อน
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เมื่อต้นปีที่ผ่านมา กฟน. ได้ชวนเชิญ
ให้ ป ระชาชนผู ้ ใ ช้ ไ ฟฟ้ า มาร่ ว มล้ า งแอร์
ราคาประหยั ด เพี ย ง 300 บาท จ� ำ นวน
25,000 เครื่ อ ง และคาดว่ า จะช่ ว ยลด
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ได้ถงึ 2,010.15 ตัน
เราลองมาดู กั น ดี ก ว่ า ว่ า แค่ เ ราช่ ว ยกั น
ล้างแอร์จะมีผลดีกับโลกนี้เพียงใด
การลดปริ ม าณก๊ า ซคาร์ บ อนไดออกไซด์
มีประโยชน์ในหลากหลายมิติด้วยกัน อาทิ
ช่วยลดสภาวะโลกร้อน : เนื่องจากปริมาณ
ก๊ า ซคาร์ บ อนไดออกไซด์ เ ป็ น ตั ว การหนึ่ ง
ที่ ท� ำ ให้ เ กิ ด สภาวะเรื อ นกระจก ท� ำ ให้ แ สง
อาทิตย์ไม่สามารถสะท้อนกลับไปยังนอกชั้น
บรรยากาศของโลกได้ โลกจึ ง มี อุ ณ หภู มิ ที่
สูงขึน้ ซึง่ หากปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ลดน้อยลง ก็จะช่วยลดปัญหาการเกิดสภาวะ
เรือนกระจกลงไปได้
ช่วยลดภัยทางธรรมชาติ : ก๊าซคาร์บอนได
ออกไซด์ท�ำให้โลกร้อนขึ้น ส่วนหนึ่งท�ำให้เกิด
ภัยพิบัติตามมา อาทิ พายุที่รุนแรง ไฟป่า หรือ
คลื่นความร้อน ทว่าหากเราสามารถควบคุม
ปริ ม าณก๊ า ซคาร์ บ อนไดออกไซด์ ไ ม่ ใ ห้ มี
ปริ ม าณมากจนเกิ น ไปได้ ก็ จ ะเป็ น การ
หลีกเลี่ยงภัยพิบัติเหล่านี้ได้โดยตรง

ช่วยลดโรคระบาด : เมือ่ เกิดภัยทางธรรมชาติ
โรคระบาดก็จะตามมา อาทิ ภาวะน�้ำท่วม
ฉับพลันท�ำให้เกิดเชื้อโรคในน�้ำ ไม่ว่าจะเป็น
โรคบิด ท้องร่วง อหิวาตกโรค หรือแม้แต่ใน
สภาวะแวดล้อมทีร่ อ้ นขึน้ ก็จะท�ำให้ยงุ แพร่พนั ธุ์
ได้รวดเร็ว ส่งผลให้โรคไข้มาลาเรียระบาด
ตามมา ทั้งหมดล้วนมีต้นตอมาจากสภาวะ
โลกร้อนทั้งสิ้น
ช่วยคืนความสมดุลสู่ธรรมชาติ : เมื่อก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ไม่ไปสร้างความแปรปรวน
ทางอากาศ แน่ น อนว่ า ภั ย ทางธรรมชาติ
ก็ จ ะไม่ เ กิ ด ระบบนิ เ วศก็ จ ะไม่ ถู ก ท� ำ ลาย
วิถชี วี ติ ของสิง่ มีชวี ติ ต่างๆ ก็จะคืนสูค่ วามสมดุล
ช่วยลดความเสี่ยงแก่ร่างกาย : การสูดดม
ก๊ า ซคาร์ บ อนไดออกไซด์เข้า ไปในร่า งกาย
ไม่เป็นผลดีแต่อย่างใด เพราะก๊าซคาร์บอนได
ออกไซด์จะเข้าไปแทนทีอ่ อกซิเจนในกระแสเลือด
ท� ำ ให้ ร ่ า งกายไม่ ส ามารถใช้ อ อกซิ เ จนได้
เป็ น ผลให้ เ กิ ด อาการปวดศี ร ษะ ตาพร่ า
ยิง่ สะสมในปริมาณทีส่ งู จนเกินไปอาจท�ำลาย
ระบบประสาทได้ ฉะนั้น การยับยั้งการเกิด
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ถือเป็นการลดความ
เสี่ยงที่จะเกิดขึ้นแก่ร่างกาย และช่วยยืดชีวิต
ของเราไปอีกทาง
เรี ย นรู ้ ถึ ง ภั ย ของ “ก๊ า ซคาร์ บ อนไดออกไซด์” กันมาแล้ว เราก็ช่วยกันลดก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์กันเถอะ การล้างเครื่อง
ปรับอากาศก็เป็นวิธหี นึง่ ทีค่ ณ
ุ เอง ก็มสี ว่ นร่วม
ในการช่วยลดโลกร้อนได้

“Clean Air-Con, Reduce Global Warming” :
MEA Project for People and Environment
An easy way to directly lower expenses
on electricity bills and decrease global
warming is to have your air-conditioner
cleaned before summer. Realising the
importance of this issue, MEA has created
a sensible project “Clean Air-Con for
Summer” since 2006. The name has been
lately changed to “Clean Air-Con, Reduce
Global Warming” to motivate people to
pay more attention to energy conservation
and global-warming reduction.
At the beginning of this year, MEA
invited electric users to have 25,000
air-conditioners cleaned with a special
price, 300 baht/each, and expected
that such a promotion helped decrease
2,010.15 tons of carbon dyoxide. Let’s see
how the cleaning of air cons can save
the world.
The reduction of carbon dioxide is
advantageous in many ways, for
example:
Reduce Global Warming : The amount of
carbon dioxide is a factor which causes
Green House Effect. It prevents sunlight
that would escape from the atmosphere
out to space, making the global temperature
higher. The reduction of carbon dioxide
enables to solve problems of the effect.
Decrease Natural Disasters : Carbon
dioxide causes not only high global
temperature, but also natural disasters
such as catastrophic storms, wildfire, heat

wave. If we can control the level of carbon
dioxide by not making it too high, it will help
avoid those natural disasters to happen.
Drop Infectious Diseases : Following natural
disasters, the outbreak usually comes.
For instance, a sudden flood causes some
viruses and bacteria in water, leading to
diseases such as dysentery, diarrhoea,
cholera. The higher global temperature
also flourishes the mosquitos’ population,
causing the outbreak of malaria. All of such
diseases are caused by global warming.
Return Balance Back to Nature : When
carbon dioxide does not violate the climate
change, there are no natural disasters. The
eco-system will not be damaged, and all
living creatures’ way of life will get back to
its balance.
Lessen Dangerous Risks for Your Body :

Inhaling carbon dioxide is not good for
your body because it replaces oxygen in
blood circulation. The body then cannot
get the oxygen, causing headache and
blurred vision. If carbon dioxide reaches at
a certain high level, this can damage the
nervous system. The reduction of carbon
dioxide therefore lessens any dangerous
risk which might happen to your body and
helps prolong your life.
After realising the danger of “Carbon Dioxide”,
let’s help reduce it together. Cleaning
air-conditioners is a way of jointly decreasing
global warming.

ขอบคุณข้อมูล : คุณธนิวรรธน์ ธีรบุญโรจน์ หัวหน้าแผนกงาน
ระบบ 1 ฝ่ายบริการระบบไฟฟ้า
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เปลีย่ นเพือ่ สิง่ ทีด่ กี ว่า...
กับโครงการเปลีย่ นระบบสายไฟฟ้าอากาศ
เป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน

A Good Change
for the Better
เรื่อง T.Y. ภาพ MEA
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ประเทศไทยเดิ น หน้ า สู ่ ก ารเป็ น ประเทศที่ ขั บ เคลื่ อ น
ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือในค�ำจ�ำกัดความที่
หลายท่านคุน้ หู นัน่ คือ Thailand 4.0 โดยในการพัฒนา
ให้ประเทศไทยกลายเป็น “ประเทศไทย 4.0” นัน้ เป้าหมาย
ส�ำคัญคือการยกระดับเมืองให้กลายเป็นเมืองอัจฉริยะ
หรือ Smart Metro ซึ่งหนึ่งในปัจจัยที่จะสร้างให้เกิด
ความเป็น Smart Metro นั่นก็คือการมีพลังงานไฟฟ้า
ที่มั่นคง ปลอดภัย โดยการไฟฟ้านครหลวง ในฐานะ
ที่เป็นหน่วยงานหลักในการดูแลการจ่ายไฟฟ้าให้กับ
ประชาชน มีความพร้อมในการตอบรับในพลวัตแห่ง
ความเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ โดยริเริ่มขับเคลื่อนโครงการ
ที่มีความส�ำคัญ ที่จะช่วยยกระดับชีวิตของคนเมือง
นั่นคือ โครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็น
สายไฟฟ้าใต้ดิน ซึ่งจะท�ำให้เมืองหลวงของประเทศไทย
กลายเป็นมหานครไร้สาย Smart Metro ฉบับนี้เราจึง
รวบรวมเรื่องราวและรายละเอียดของโครงการส�ำคัญนี้
มาให้คุณผู้อ่านได้รับทราบกัน...

Thailand is moving forward to be a country
driven by technology and innovation. This
movement has been generally familiarised
as ‘Thailand 4.0.’ The foremost aim is to
enliven its capital to be a smart city or
“Smart Metro”, and one of influential factors
is stability and safety of electricity system
MEA, as the main organisation responsible
for distributing power to people, is ready to
respond such a dynamic change by starting
the significant project “Replacement of
Overhead Power Line with Underground
Power Cable System” which helps revitalise
city people’s quality of life. This project will
transform the metropolis of Thailand into
Smart Metro, and we are very proud to
present its background and information to
our readers…
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บริเวณโดยรอบพระที่นั่งอนันตสมาคม

ถนนพญาไท
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ท�ำไมถึงต้องเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้า
อากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน
โครงการเปลีย่ นระบบสายไฟฟ้าอากาศ
เป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน เป็นโครงการที่ กฟน.
เริ่ ม วางแผนด� ำ เนิ น การมาตั้ ง แต่ ป ี 2527
ขณะนี้ ส� ำ เร็ จ ไปแล้ ว รวมระยะทาง 41.9
กิโลเมตร และอยู่ระหว่างก�ำลังด�ำเนินการ
อีก 45.4 กิโลเมตร ต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติ
เห็นชอบให้ กฟน. ด�ำเนินโครงการเพือ่ รองรับ
การเป็นมหานครแห่งอาเซียน อีก 127.3
กิโลเมตร โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการ
เพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า รองรับ
ความต้องการการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องในอนาคต ลดความเสียหายที่จะ
เกิดขึน้ จากปัจจัยภายนอก เช่น ภัยธรรมชาติ
พายุ ลมแรงที่ อ าจพั ด กิ่ ง ไม้ แผ่ น สั ง กะสี
หรือป้ายโฆษณามาเกี่ยวสายไฟฟ้าท�ำให้
เสาไฟฟ้าล้ม อุบัติเหตุจากรถชนเสาไฟฟ้า
หรือเกี่ยวสายสื่อสาร ท�ำให้เสาไฟฟ้าล้มได้
เช่นกัน และที่ส�ำคัญเมื่อน�ำสายไฟฟ้าและ
สายสื่อสารลงใต้ดินเรียบร้อยแล้ว พร้อม
รื้อถอนเสาไฟฟ้าออก ก็จะท�ำให้ประชาชน
ได้เห็นทัศนียภาพที่สวยงามของเมืองหลวง
ได้เต็มตาอย่างแท้จริง

Why to Change Overhead Lines
to Underground Cables?

The “Replacement of Overhead
Power Line with Underground Power Cable
System” is the mega-project that MEA has
continually operated since 2014. At
present, several sub-projects have been
accomplished, totalling of 41.9 kilometres,
and in progress, totalling 45.4 kilometres.
To make Bangkok city become Metropolis
of ASEAN, the Thai Cabinet lately
approved MEA to further extend the
project for another 127.3 kilometres. The
main purpose is to build trust in power
systems, to serve increasing needs of
electricity in the future, to reduce damage
from physical factors such as natural
disasters like heavy storms or strong winds
which might blow down branches, metal
sheets or advertising billboards to topple
and knock down electric poles, including
cars crashes which hit the poles, tangle
the wires and cause the same kind of
damage. After underground cables have
been installed, people will finally see the
beautiful city scenery for real.
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อุปสรรคในการด�ำเนินโครงการ
เมือ่ ทราบอย่างนีแ้ ล้ว หลายคนคงอยาก
ให้โครงการดังกล่าวเกิดขึ้นหน้าบ้านหรือ
หน้าที่ท�ำงานของตน เพราะเข้าใจถึงความ
ส�ำคัญและข้อดีของโครงการ ซึ่ง กฟน.ก็มี
ความตั้งใจที่จะน�ำสายไฟฟ้าลงใต้ดินให้ทั่ว
ทุ ก พื้ น ที่ เ ช่ น กั น แต่ เ นื่ อ งจากการน� ำ สาย
ไฟฟ้าลงใต้ดินนั้นต้องใช้งบประมาณลงทุน
สูงมาก มีขั้นตอนและกระบวนการท�ำงาน
ที่ค่อนข้างยุ่งยากซับซ้อน อีกทั้งการท�ำงาน
จะมีอุปสรรคที่พบระหว่างการขุดเจาะเพื่อ
ท�ำงานใต้ดินค่อนข้างมาก และการท�ำงาน
นั้น กฟน.ได้รับอนุญาตให้ท�ำงานได้ในเวลา
กลางคื น เท่ า นั้ น เนื่ อ งจากช่ ว งกลางคื น
มีปริมาณรถที่น้อยกว่ากลางวันมาก หาก
ต้องมีการปิดการจราจรเพื่อท�ำงานก่อสร้าง
ก็ จ ะส่ ง ผลกระทบต่ อ ประชาชนน้ อ ยที่ สุ ด

Obstacles of the Project

Realising such important issues and
benefits, many people probably wish
the project to be implement in their areas.
This is, of course, complemented with
MEA’s determination to install
underground cables on every road in all
areas. Nevertheless, to achieve as such,
it requires excessively high investment,
complicated procedures and complex
processes. In terms of working time, for
example, MEA is permitted to operate the
project only at night time as the traffic is
lighter than in daytime. If it is necessary to
close any traffic route, the project must
least affect people. While working at night
time, MEA necessarily plans with traffic
police to manage traffic systems and
install barriers on construction sites for
drivers’ safety. All these matters cause
20

ซึง่ ในการท�ำงานกลางคืน กฟน. มีการเตรียม
แผนการจัดการจราจร ร่วมกับต�ำรวจจราจร
และจั ด ท� ำ แนวกั้ น ในพื้ น ที่ ที่ ด� ำ เนิ น การ
ก่อสร้าง เพื่อความปลอดภัยส�ำหรับผู้ใช้รถ
ใช้ถนน เหล่านี้จึงเป็นเหตุให้ต้องใช้ระยะ
เวลาในการก่อสร้างยาวนานกว่าการพาด
สายไฟฟ้าบนเสาหลายเท่าตัว นอกจากนี้
ก่ อ นที่ จ ะก่ อ สร้ า งในแต่ ล ะพื้ น ที่ กฟน.มี
การเตรี ย มแผนประชาสั ม พั น ธ์ โ ครงการ
เพื่อสร้างความเข้าใจถึงกระบวนการท�ำงาน
ระยะเวลา ผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึน้ และผลลัพธ์
ที่ จ ะตามมาให้ กั บ ประชาชนหรื อ เจ้ า ของ
กิจการในพื้นที่ให้ทราบล่วงหน้า เพื่อลดผล
กระทบและข้อร้องเรียนจากประชาชน

กฟน. มีการเตรียมแผน
การจัดการจราจร ร่วมกับต�ำรวจจราจร
และจัดท�ำแนวกั้นในพื้นที่ที่ด�ำเนินการ
ก่อสร้าง เพื่อความปลอดภัย
ส�ำหรับผู้ใช้รถใช้ถนน

MEA to take enormous time in installing
underground cables, compared to installing
electric wires on utility poles. Furthermore,
before starting the project on each site,
MEA has always to prepare the launch
of public relations campaign for better
understanding of working process, time,
impact and outcome among people or
entrepreneurs in the project areas to
reduce negative impacts and complaints.
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ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 3
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ขั้นตอนที่ 4

ขั้นตอนที่ 5

Procedures of Installing
Underground Cables

ขั้นตอนในการน�ำสายไฟฟ้าลงใต้ดิน
เราลองไปดูกันดีกว่า ว่าขั้นตอนการ
น� ำ สายไฟฟ้ า ลงใต้ ดิ น และกระบวนการ
ท�ำงานในการก่อสร้างมีความล�ำบากและ
ยุ่งยากอย่างไร
ขั้นตอนที่ 1 วางแผนและออกแบบการ
ก่อสร้าง ได้แก่ การลงพื้นที่ส�ำรวจข้อมูล
ระบบสาธารณูปโภค และหาวิธีแก้ปัญหา
ที่มีผลกระทบต่อประชาชน จากนั้นจึงเริ่ม
กระบวนการวางแผนและออกแบบเพื่ อ
เปลี่ ย นระบบจากระบบสายไฟฟ้ า สาย
อากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน

ขั้นตอนที่ 2 ก่อสร้างบ่อพักคอนกรีต
เสริ ม เหล็ ก โดยวิ ธี ก ารก่ อ สร้ า งโครงการ
สายใต้ดินมี 4 วิธี ได้แก่
1) วิธีการขุดเปิด (Open Cut) คือการ
ขุดเปิดเป็นช่องตามแนวทางเท้า หลังจากนัน้
จึงน�ำท่อร้อยสายไฟฟ้าวางตามแนวที่ขุด
บนทางเท้า แล้วจึงน�ำแผ่นคอนกรีตมาปิดทับ
เพื่อเป็นการปิดชั่วคราว และเมื่อด�ำเนินการ
เสร็จแล้วจะซ่อมคืนสภาพพื้นที่ทางเท้าให้
เหมือนเดิม

To better realise the project’s difficulties
and problems, it might be useful to have
a look at the procedures and processes
of installing underground cables as follows:
Step 1 Make a plan and design the
construction such as doing a fieldwork to
explore information of infrastructure
systems and investigate problems which
might affect people. Then begin the
planning and design procedures to
convert overhead power line system to
underground cable system.
Step 2 Construct reinforced concrete
manholes and operate the installation
of underground cables according to one
of the four methods as follows:
23

วิธีการก่อสร้างบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก
How to construct concrete manholes
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วิธีการขุดเปิด
Open cut

วิธีการดึงท่อ
Horizontal Directional Drilling

วิธีการดันท่อ
Pipe Jacking

วิธีการก่อสร้างอุโมงค์
Tunneling

ถนนสีลม มุ่งหน้าบางรัก

2) วิธกี ารดึงท่อ (Horizontal Directional
Drilling: HDD) จะใช้กับสายไฟฟ้าแรงสูงที่
ค่อนข้างอันตราย โดยขุดบ่อให้มีความลึก
ไม่น้อยกว่า 4 เมตร เพื่อเป็นบ่อต้นทางและ
ปลายทาง จากนัน้ จะใช้เครือ่ งขุดบ่อเริม่ จาก
ต้ น ทางไปยั ง ปลายทางก่ อ นที่ จ ะเปลี่ ย น
หัวเจาะให้กลายเป็นหัวลากดึงท่อส่งสาย
ไฟฟ้าแรงสูงเพื่อกลับไปยังบ่อต้นทาง
3) วิธีการดันท่อ (Pipe Jacking) โดย
จะก่อสร้างบ่อพักขนาดใหญ่บนผิวจราจร
และวางเครื่องมือส�ำหรับเจาะท่อ และใช้
หัวเจาะเพื่อเจาะเป็นท่อที่มีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 1.8 เมตร แล้วดันท่อตามหัวเจาะ
เข้าไปจนทะลุถึงปลายทางอีกฝั่งหนึ่งของ
บ่อพักถัดไป ก่อนที่จะสร้างท่อขนาดเล็ก
หลายๆ ท่ อ ส� ำ หรั บ วางสายไฟฟ้ า แรงสู ง
แล้วท�ำการอุดช่องว่างด้วยซีเมนต์แห้งเร็ว
4) วิธีการก่อสร้างอุโมงค์ (Tunnelling)
คือการขุดพื้นถนนลึกลงไป 30 เมตร เพื่อ
ป้ อ งกั น ปั ญ หาการรบกวนระบบการจ่ า ย
ไฟฟ้าจากปัจจัยแวดล้อมต่างๆ
ขั้ น ตอนที่ 3 ติ ด ตั้ ง สายไฟฟ้ า ใต้ ดิ น
และอุปกรณ์ไฟฟ้า
ขั้ น ตอนที่ 4 เปลี่ ย นระบบจ� ำ หน่ า ย
ไฟฟ้าจากสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้า
ใต้ดิน
ขั้นตอนที่ 5 รื้อถอนเสาและสายไฟฟ้า
อากาศ รวมทั้งสายสื่อสารออก โดยได้รับ
ความร่ ว มมื อ จากหน่ ว ยงานสายสื่ อ สาร
เกี่ยวข้อง

ถนนพระราม 6

•Open Cut: This method involves
digging up the sidewalk, casting cement
tubes following electric cables, laying the
cables into the pipes and covering them
with cement.
•Horizontal Directional Drilling (HDD):
This method is used for an underground
installation of dangerous high-voltage
cables by digging two holes with 4-metre
depth as a starting point and an ending
point. A drilling machine is then used to
dig at one end to the other end before
changing its drilling head to a pulling one.
After this, an HDPE conduit is pulled
through the hole, and cables are pulled
through the conduit.
•Pipe Jacking: This method uses a
hydraulic pipe jacking machine to dig a
1.8-metre tunnel in diameter at one end
and push a large steel pipe through to the

other end. Small conduits are then pulled
through the pipe, and the empty space is
packed with mortar. Electricity is finally
transferred to users on the ground as
usual.
•Tunneling: This method needs to dig
the road 30 metres deep down to prevent
physical factors which affect the system
of power distribution.
Step 3 Install underground cables
and electric devices.
Step 4 Switch the system of power
distribution from overhead lines to
underground cables.
Step 5 Demolish power poles and
overhead lines, including communication
lines with a cooperation with organisations
or companies involved.
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หลักเกณฑ์ในการเลือกพื้นที่
จากอุปสรรคต่างๆ ขั้นตอน และความ
ยากล�ำบากในการน�ำสายไฟฟ้าลงใต้ดินนั้น
ท� ำ ให้ ไ ม่ ส ามารถด� ำ เนิ น โครงการได้ ค รบ
ทุกพื้นที่ของ กฟน. ในเวลาอันรวดเร็ว ดังนั้น
จึงต้องก�ำหนดหลักเกณฑ์ในการวางแผน
เลือกพื้นที่จะก่อสร้างสายใต้ดิน เพื่อให้เกิด
ประโยชน์กับประเทศมากที่สุด นั่นคือการ
พิจารณาจากแนวถนนสายหลักทีม่ แี นวโน้ม
ความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต
เป็นย่านการพัฒนาธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
แนวการก่อสร้างรถไฟฟ้าและสาธารณูปโภค
และพื้นที่เศรษฐกิจกลางเมือง รวมถึงสถานที่
ส�ำคัญต่างๆ
ถนนพญาไท

ถนนราชวิถี

Criteria of Location Selection

According to obstacles, procedures
and difficulties of installing underground
cables as mentioned above, it is impossible
for MEA to rapidly operate the undergroundcable replacement project in all areas. It
is, therefore, important to specify criteria
for selecting primary locations to install
the cables and bring the most profits to
the country. This is done by considering
main roads which tend to have more
power needs in the future, areas of
business or estate development, BTS and
infrastructure construction routes as well
as economic spaces in the city centre,
including important places.
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อนุเสาวรีย์ชัยฯ

สายไฟฟ้าใต้ดิน...เมื่อเกิดปัญหา
จะมีวิธีตรวจสอบอย่างไร?
สายไฟฟ้าใต้ดินจะมีโอกาสเกิดปัญหา
น้ อ ยมากเมื่ อ เที ย บกั บ สายไฟฟ้ า อากาศ
เพราะมี สิ่ ง รบกวนจากภายนอกน้ อ ยกว่ า
แต่ ใ นกรณี ที่ เ กิ ด ปั ญ หา เราจะใช้ เ ครื่ อ ง
ทดสอบที่เรียกว่า Time Domain Reflection
(TDR) ท�ำการส่งคลื่นเข้าไปยังจุดที่มีปัญหา
เพื่ อ สะท้ อ นกลั บ มาเป็ น ระยะทาง ท� ำ ให้
ทราบต� ำ แหน่ ง และด� ำ เนิ น การแก้ ไ ขได้
อย่างตรงจุด

Underground Cables…		
How to Check on Their Problems?

When compared to overhead lines,
underground cables rarely have problems
as there are less physical factors that
affect the cable system. However, in case
that any problem occurs, MEA will use a
measurement technique known
as Time Domain Reflection (TDR) to
determine the characteristics of electrical
cables by observing reflected waveforms.
This helps MEA to detect the problem,
location and solution immediately and
precisely.
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ถนนสีลมมุ่งหน้าสวนลุมฯ

โครงการที่ ด� ำ เนิ น การน� ำ สายไฟฟ้ า
ลงใต้ดินเรียบร้อยแล้ว
แม้ ว ่ า จะมี ขั้ น ตอนที่ ยุ ่ ง ยากล� ำ บาก
เพียงใด แต่ กฟน.ก็ได้ด�ำเนินการโดยไม่เคย
ลดความพยายามมาตั้งแต่ปี 2527 ซึ่งได้
ด�ำเนินโครงการจนเสร็จสิ้นแล้วหลายถนน
ได้แก่ ถนนสีลม ถนนพญาไท ถนนพระราม 1
ถนนพระราม 4 ถนนเพลินจิต ถนนราชด�ำริ
ถนนพระราม 6 ถนนศรีอยุธยา ถนนราชวิถี
ถนนสวรรคโลก ถนนสุ โ ขทั ย ถนนพิ ชั ย
ถนนอู ่ ท องใน ถนนราชด� ำ เนิ น นอก ถนน
พิษณุโลก ถนนนครสวรรค์ ถนนพหลโยธิน
ถนนประดิพัทธ์ ถนนโยธี ถนนเพชรบุรี ถนน
สุขมุ วิท และก�ำลังมุง่ มัน่ ด�ำเนินการโครงการ
ที่เหลืออย่างต่อเนื่องไม่มีหยุด
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Implemented Projects

Despite of difficulties, MEA has never
given up or lowering its effort. Since 2014,
many sub-projects have been accomplished
on various routes: Silom Road, Phayathai
Road, RAMA I Road, RAMA IV Road,
Ploenchit Road, Ratchadamri Road,
RAMA VI Road, Sri Ayutthaya Road,
Rajavithi Road, Sawankhalok Road,
Sukhothai Road, Pichai Road, U-Thong
Nai Road, Ratchadamnoen Nok Road,
Phitsanulok Road, Nakhonsawan Road,
Phahonyothin Road, Pradiphat Road,
Yothee Road, Phetchaburi Road,
Sukhumvit Road and many more project
routes to come.

ถนนพิชัย

โครงการทีก่ ำ� ลังก่อสร้างจนถึงปี 2564
มีหลายโครงการที่ กฟน.ได้ท�ำเสร็จสิ้น
ไปแล้ว แต่ กฟน.ก็ยงั มีความตัง้ ใจทีจ่ ะขยาย
พื้นที่ของโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้า
อากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินให้ได้มากที่สุด
อดใจรออี ก ไม่ น าน ส� ำ หรั บ ถนนที่ ก� ำ ลั ง
ด�ำเนินการก่อสร้างในเขตพื้นที่เหล่านี้ ถนน
ราชปรารภ ถนนนราธิ ว าสราชนคริ น ทร์
ซอยสว่างอารมณ์ ถนนสาธุประดิษฐ์ ถนน
พระราม 3 ถนนรัชดาภิเษก ถนนเพชรบุรี
ตัดใหม่ ถนนเทียมร่วมมิตร ถนนวัฒนธรรม
ถนนพระราม 9 ถนนอังรีดูนังต์ ถนนชิดลม
ถนนหลังสวน ถนนสารสิน ถนนวิทยุ ถนน
สาทร ถนนเจริญราษฎร์ ถนนดินแดง ถนน
ประชาราษฎร์สาย 1-2 ถนนจรัญสนิทวงศ์
ถนนแจ้ ง วั ฒ นะ ถนนสามเสน ถนน
ประชาธิ ป ก ถนนสมเด็ จ พระเจ้ า ตากสิ น
ถนนวิ ภ าวดี รั ง สิ ต ถนนรามค� ำ แหง ถนน
ลาดพร้าว ถนนศรีนครินทร์ ถนนทหาร ถนน
อรุ ณ อมริ น ทร์ ถนนบรมราชชนนี ถนน
พรานนก บริเวณรอบพระต�ำหนักจิตรลดา
รโหฐาน ถนนติวานนท์ ถนนเทพารักษ์

ถนนนราธิวาสราชนครินทร์

Projects in Progress until 2021

ถนนพระราม 3

ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

Even though many sub-projects were
implemented, MEA is determined to
extend the project “Replacement of
Overhead Power Line with Underground
Power Cable System” in many more urban
areas. Soon, the sub-projects on the following
routes will be accomplished: Ratchaprarop
Road, Naradhiwas Rajanagarindra Road,
Soi Sawang Arom, Sathupradit Road,
RAMA III, Ratchadaphisek Road, New
Phetchaburi Road, Thiam-Ruammit Road,
Watthana Tham Road, RAMA IX Road,
Henri Dunant Road, Chidlom Road, Lang
Suan Road, Sarasin Road, Wireless Road,
Sathorn Road, Charoen Rat Road, Din Dang
Road, Pracha Rat Sai 1-2 Road, Charan
Sanit Wong Road, Chaeng Watthana
Road, Sam Sen Road, Prajadhipok
Road, Somdet Phra Chao Tak Sin Road,
Vibhavadi Rangsit Road, Ramkhamhaeng
Road, Lad Prao Road, Srinagarindra
Road, Thahan Road, Arun Amarin Road,
Borommaratchachonnani Road, Phran
Nok Road, around Chitralada Palace,
Tiwanon Road and Thepharak Road.
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ขอบคุณทุกความร่วมมือ
อย่ า งไรก็ ดี โครงการเปลี่ ย นระบบ
สายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินจะ
ไม่สามารถส�ำเร็จลุล่วงไปด้วยดีหากขาด
ความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ส�ำนักงานคณะกรรมการกิ จ การกระจายเสี ย งกิ จ การโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
(กสทช.) บริษัททีโอที จ�ำกัด (มหาชน) และ
สุดท้ายที่ขาดไม่ได้คือประชาชนคนเมือง
รวมถึ ง พี่ น ้ อ งในพื้ น ที่ จั ง หวั ด นนทบุ รี แ ละ
สมุทรปราการ ทุกคนที่เป็นก�ำลังใจในการ
ท�ำงานให้กับเจ้าหน้าที่ กฟน.ทุกคน เพราะ
เป้าหมายสูงสุดในการโครงการนี้ให้ส�ำเร็จ
คือการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนเมือง
ให้มีชีวิตที่สะดวกสบาย และทันสมัย โดย
สร้างความมัน่ คงทางด้านระบบไฟฟ้า ความ
ปลอดภัย และทัศนียภาพที่สวยงามยิ่งขึ้น
อีกทั้งจะเร่งพัฒนาและด�ำเนินงานโครงการ
ที่เหลืออย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เมืองหลวงของ
ทุกคน ก้าวเข้าสูก่ ารเป็น Smart Metro อย่าง
เต็มรูปแบบในอนาคตที่ก�ำลังจะมาถึง
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Thanks for All Cooperation

The project “Replacement of Overhead
Power Line with Underground Power
Cable System” could not be successfully
implemented if there was no cooperation
from all agencies and sectors involved:
Ministry of Interior, Bangkok Metropolitan
Administration (BMA), Royal Thai Police,
National Broadcasting and Telecommunications Commission (NBTC), TOT
Public Company Limited and, most
importantly, city people, residents living in
Nonthaburi and Samut Prakarn Provinces
and those who give support and
encouragement to MEA staff. The ultimate
aim of completing this project is to
enhance city people’s quality of life,
providing them more convenience,
comfort and modernness by establishing
power stability, electric safety and beaufiful
scenery. MEA is continuously gearing to
develop and operate the rest of the project
so that our metropolis will become Smart
Metro in the forthcoming future.

แยกสีลม-นราธิวาสฯ

ทัง้ หมดทีไ่ ด้กล่าวมา การไฟฟ้านครหลวง
มีความมุ่งหมายในการสร้างระบบไฟฟ้าที่
มั่นคงลดปัญหาไฟฟ้าดับและสร้างภูมิทัศน์
ที่สวยงาม เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ที่
รับผิดชอบได้รบั บริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ตลอดจน
ได้ รั บ ความสะดวกสบาย มี ก ารบริ ก ารที่
รวดเร็ว รวมถึงมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
มากไปกว่านั้น โครงการส�ำคัญนี้การไฟฟ้านครหลวงยังมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงเพื่อ
สิ่งที่ดีกว่า โดยมีความตั้งใจจะพัฒนาให้
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลกลายเป็น
เมืองที่ทันสมัยพร้อมยกระดับให้กลายเป็น
“มหานครแห่งอาเซียน” ในเร็ววัน

All issues described confirm MEA’s
intention to enhance the stability of power,
reduce power outages and create
pleasant views for people in responsible
areas. MEA also intends to serve people
effectively by offering nice comfort, quick
service and more safety. Additionally, with
this mega-project, MEA is committed
to change for the better by developing
Bangkok and its regional areas to be a
modern city enlivened to ‘Metropolis of
ASEAN’ soon.
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เพลิงไหม้จากไฟฟ้าลัดวงจร
และแนวทางการป้องกัน

เรื่อง บุญถิ่น เอมย่านยาว / ฝ่ายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
Boontin Aimyanyao / Environmental and Occupational Health and Safety Department

เกือบทุกครั้งของข่าวการเกิดเพลิงไหม้ที่
บ้านพัก อาคารสูง ศูนย์การค้า หรือโรงงาน
อุตสาหกรรม ค�ำพูดที่ได้ยินบ่อยๆ ก็คือ
“สาเหตุ ข องการเกิ ด เพลิ ง ไหม้ ใ นครั้ ง นี้
เจ้าหน้าที่สันนิษฐานในเบื้องต้นว่าเกิดจาก
ไฟฟ้าลัดวงจร” ถึงแม้ข่าวคราวเหล่านั้นจะ
จบลงไปในที่สุด แต่ค�ำว่า “ไฟฟ้าลัดวงจร”
ก็ ยั ง คงติ ด อยู ่ ใ นความคิ ด ของหลายคน
ฉบับนี้เรามาท�ำความเข้าใจค�ำว่า “ไฟฟ้า
ลัดวงจร” และแนวทางในการป้องกัน เพื่อ
ช่วยสร้างความปลอดภัยให้บ้านของคุณ
กันดีกว่า...
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ไฟฟ้าลัดวงจร คือการไหลของกระแส
ไฟฟ้าที่ไหลครบวงจรโดยไม่ผ่านเครื่องใช้
ไฟฟ้า หรือโหลด โดยแบ่งไฟฟ้าลัดวงจร
ออกเป็น 2 แบบ คือ 1) ลัดวงจรจากสายไฟ
เส้นหนึ่งไปยังสายไฟอีกเส้นหนึ่ง และ 2)
ลัดวงจรจากสายไฟลงดิน ทั้งนี้องค์ประกอบ
ของการเกิดเพลิงไหม้ มี 3 องค์ประกอบ
ด้ ว ยกั น คื อ เชื้ อ เพลิ ง ออกซิ เ จน และ
ความร้อนหรือประกายไฟ ซึ่งไฟฟ้าลัดวงจร
ก็ เ ป็ น สาเหตุ ห นึ่ ง ของการเกิ ด ความร้ อ น
หรือประกายไฟได้

ไฟฟ้าลัดวงจรเป็นสาเหตุ
ของการเกิดเพลิงไหม้ได้อย่างไร
ผลของการลัดวงจรจะท�ำให้มีกระแส
ไฟฟ้าไหลในวงจรเป็นจ�ำนวนมาก โดยปกติ
ในวงจรไฟฟ้าจะมีอปุ กรณ์ปอ้ งกัน ได้แก่ ฟิวส์
เซอร์กิตเบรกเกอร์ เครื่องตัดไฟรั่ว อุปกรณ์
เหล่ า นี้ จ ะท� ำ หน้ า ที่ ตั ด วงจรไฟฟ้ า ออก
แต่หากอุปกรณ์ป้องกันดังกล่าวไม่ท�ำงาน
ปริ ม าณกระแสไฟฟ้ า ที่ มี อ ยู ่ จ� ำ นวนมาก
จะท�ำให้เกิดประกายไฟและความร้อน เมื่อ
ความร้อนมีอุณหภูมิสูงขึ้นเรื่อยๆ ก็จะท�ำให้
ฉนวนไฟฟ้าเกิดการหลอมละลาย กลายเป็น
แหล่งเกิดเพลิงไหม้ได้นั่นเอง
สาเหตุของไฟฟ้าลัดวงจร
1. ฉนวนไฟฟ้าช�ำรุดหรือเสื่อมสภาพ
2. การติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ า /เดิ น สาย
ไฟฟ้าไม่ถูกต้องตามมาตรฐาน
3. การใช้งานไม่ถูกต้อง
4. สินค้า/อุปกรณ์มีคุณภาพต�่ำ
5. เกิ ด แรงดั น เกิ น ในสายไฟฟ้ า หรื อ
อุปกรณ์ไฟฟ้า
แนวทางการป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร
1. เลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสม
2. มีการบ�ำรุงรักษาเป็นประจ�ำ
3. เลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีคุณภาพ
4. ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างถูกวิธี
5. เดินสายและติดตัง้ อุปกรณ์ไฟฟ้าตาม
มาตรฐาน
6. ตรวจสอบระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์
ไฟฟ้าอย่างสม�่ำเสมอ
เมื่ อ เรี ย นรู ้ ถึ ง สาเหตุ ที่ ม า ตลอดจน
แนวทางป้องกันแล้ว ที่เหลือก็เป็นหน้าที่
ของเราที่ต้องหมั่นตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องไม่ให้เกิดการช�ำรุด เพื่อลดความ
เสี่ ย งในการเกิ ด เพลิ ง ไหม้ ที่ ม าจากไฟฟ้ า
ลัดวงจรต่อไป...

Fire Caused by Short Circuit
and How to Prevent Them
Whenever there is news reporting about fire
in houses, high buildings, department about
stores or industrial factories, what we usually
hear is “the cause of fire is presumably due
to electric short circuit.” Even though the
news was finally all over, the term “short
circuit” has been stuck in many people’s
mind. In this MEA Life+ issue, we will learn
what “short circuit” means and its prevention
so that your house will be safe and sound.
A short circuit is an electrical circuit
that allows a current to travel along an
unintended path or load without passing
through any electric appliances. The short
circuit can be divided into 2 types of faults:
1) fault from a wire to another one and 2)
fault from a wire to an underground cable.
There are 3 factors which cause the fire:
1) fuel 2) oxygen and 3) heat or ignition
which might be occurred by the short circuit.
How can a short circuit
cause fire?
The short circuit makes a lot of currents
flow in the circuit. Basically, the electric
circuit has a device to prevent such a fault
like fuse, circuit breaker or Earth Leak
Circuit Breaker (ELCB). These devices are
normally meant to cut off the electricity.
However, if there are too many currents,
this will cause ignition and heat. When the
heat is rising, the insulator will be melted
and the electric fire will finally break out.

Causes of Short Circuit
1. Damaged or degenerated insulators
2. Non-standard electric installation/
wiring
3. Incorrect usage
4. Low-quality electric appliances
5. Excessive voltage in electric wires
or appliances
How to Prevent Short Circuit
1. Use appropriate insulators
2. Keep electric appliances in good
condition
3. Choose high-quality electric products
4. Operate electric appliances correctly
5. Have electric wires and appliances
installed according to standard
6. Check electric systems and appliances
regularly
After realising the cause of electric
fires and their prevention, the rest is our
duty which needs to check and maintain
all electric appliances in good condition in
order to reduce the risk of electric fire
caused by short circuit.
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5+5...กินอย่างไร
ให้ตอบโจทย์
การออกก�ำลังกาย
ยุคนี้ผู้คนหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพร่างกาย
กันมากขึน้ โดยเฉพาะเทรนด์การปัน่ จักรยาน
ผู ้ ค นหลากหลายวั ย ต่ า งลุ ก ขึ้ น มาหยิ บ
จักรยานออกไปปั่นกันมากมาย แต่ในเมื่อ
ออกก�ำลังกายแล้ว เราก็ควรรูจ้ กั กินอาหาร
ให้เหมาะสมด้วย ผมมีเคล็ด(ไม่)ลับการกิน
เพื่อการออกก�ำลังกาย มาให้ทุกคนได้ลอง
ท�ำตามกันดู...

เรื่อง อ.สง่า ดามาพงษ์ / Mr. Sanga Damapong
อุปนายกสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี, นักบรรยายและผู้เชี่ยวชาญ
ด้านโภชนาการอิสระ
Vice-President of Nutrition Association of Thailand
under the patronage of Her Royal Highness
Princess Maha Chakri Sirindhorn
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5 เรื่องควรรู้ในการกินอาหาร
ก่อนออกก�ำลังกาย
1. กินก่อนออกก�ำลัง 2 ชั่วโมง เพราะ
ร่ า งกายเราจะได้ น� ำ สารอาหารไปใช้ ใ น
การออกก�ำลังกายได้อย่างพอดี
2. เลือกกินให้ตรงกับกิจกรรมการ
ออกก�ำลังกาย ถ้าเป็นกีฬาประเภททีต่ อ้ งใช้
พลังงาน อาทิ วิง่ มาราธอน ว่ายน�ำ้ ขีจ่ กั รยาน
ให้ เ น้ น กิ น แป้ ง เพิ่ ม ขึ้ น นิ ด หน่ อ ย เพื่ อ ให้
ร่างกายน�ำไปใช้เป็นพลังงานเสริม หรือกีฬา
ที่ต้องเสริมกล้ามเนื้อ ก็ให้เน้นกินอาหารที่มี
โปรตีนมากขึ้น
3. เลี่ยงเมนูทุกสิ่งที่มีค�ำว่า “จัด” ไม่ว่า
จะเป็นหวานจัด เค็มจัด มันจัด และรวมถึง
ของทอด ซึ่งไม่ส่งผลดีต่อการออกก�ำลังกาย
แต่อย่างใด
4. ห้ามดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
ไม่ ว ่ า จะทั้ ง ก่ อ นหรื อ หลั ง ออกก� ำ ลั ง กาย
เพราะแอลกอฮอล์ไม่ช่วยสร้างพลังงานแก่
ร่างกาย มิหน�ำซ�้ำยังบั่นทอนร่างกาย ยิ่งดื่ม

ก่ อ นเล่ น กี ฬ ายิ่ ง เป็ น การท� ำ ร้ า ยร่ า งกาย
เสียเปล่าๆ
5. กินให้ครบ กินให้ตลอด ควรกิน
อาหารให้ครบ 5 หมู่ เพือ่ ประสิทธิภาพในการ
ออกก�ำลังกายสูงสุด และควรปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัดสม�่ำเสมอ เพื่อที่ร่างกายจะได้มี
ความพร้อมในการน�ำสารอาหารต่างๆ ไปใช้
ได้ตลอดเวลา

5 สิ่งที่ต้องท�ำและต้องกิน
หลังออกก�ำลังกาย
1. ฟื้นฟูสิ่งที่เสียไปให้ครบ หลังออก
ก�ำลังกาย ต้องกินอาหารเพือ่ ให้ได้สารอาหาร
ที่จ�ำเป็นกลับมาให้ครบ อาทิ กินข้าว-สร้าง
พลังงาน กินเนื้อ-สร้างกล้ามเนื้อ กินผักให้ได้วิตามิน กินผลไม้-ให้ได้วิตามินและ
สร้างพลังงาน กินน�ำ้ มันหรือไขมัน-เพือ่ สร้าง
พลังงาน
2. ผูท้ เี่ ล่นกีฬาหนักๆ ต้องกินเพิม่ พิเศษ
ประเภทวิง่ มาราธอน ขีจ่ กั รยานทางไกล ควร
กินโปรตีนให้มากขึน้ เพือ่ ทดแทนทีก่ ล้ามเนือ้
สูญเสียพลังงานไป
3. สูตรกินโปรตีนง่ายๆ ทีไ่ ด้ผล ดืม่ นม
กินไข่วนั ละฟอง และเลือกกินโปรตีนจากปลา
เพราะย่อยง่าย และมีกรดไขมันไม่อิ่มตัว
ที่ไม่ท�ำร้ายร่างกาย
4. การดื่มเครื่องดื่มเกลือแร่ ดื่มได้
แต่ไม่ควรมากเกินไป เพราะในความจริง
หากกินอาหารอย่างเพียงพอแล้ว ร่างกาย
ก็จะมีพลังงานส�ำรองเหลือเฟือ
5. ไม่จ�ำเป็นต้องกินอาหารเสริม เพียง
กินให้ครบ 5 หมู่ และพักผ่อนให้เพียงพอ
เท่านี้ก็เติมพลังได้แล้ว
เลื อ กกิ น ให้ ค รบ และกิ น วั ต ถุ ดิ บ ที่
ตอบโจทย์มีคุณภาพ จะออกก�ำลังกายครั้ง
ไหนๆ ก็ไม่เป็นปัญหาส�ำหรับคุณแน่นอน...

5+5…Eating for Exercise

Nowadays, people pay more attention to their health, especially the trend of cycling
which becomes popular among people in various ages. When exercising, it is
necessary to eat properly. Here are some (secret) eating tips for exercising so
that everyone can try and follow.

5 Things to Know before a Workout 5 Things to Do and What to Eat after
1. Eat at least 2 hours before a Workout

workout: This time will allow the body to
digest and absorb nutrients for exercising
perfectly well.
2. Choose the right food for the right
exercise: If the exercise is a kind of sports
consuming energy such as marathon,
swimming, cycling, it is suggested to eat
more carbohydrate so that the body can
use it as supporting energy. If it is the
muscle-building exercise, add more
protein to your diet.
3. Avoid every menu with “strong
tastes”: This includes all kinds of tastes:
very sweet, very salty, very fatty, including
fried dishes because they do not give
a good result for exercising.
4. No alcohol drinks: Alcohol is
non-recommended before and after the
exercise as it does not give any energy
to the body. On the contrary, it deteriorates
our health, especially when drinking it
before exercising…
5. Eat well, always: It is necessary
to eat 5 nutrients regularly to fuel a
workout effectively, keeping the body
ready to absorb them and optimizing the
body’s function.

1. Restore what is lost: After
exercising, it is essential to eat in order
to get back the lost key nutrients, for
example, rice to increase energy, meat
to build muscles, vegetables provides
vitamins, fruits to get vitamins and energy,
oil or fat to have energy.
2. Eat more for long-training exercise:
Those who prefer hard workouts such as
marathon or cycling, are suggested to
eat more protein to maintain muscles and
restore lost energy.
3. Have a simple, healthy protein
menu: Have milk, an egg a day and some
fish because they are easily digested,
containing unsaturated fat which do not
harm your health.
4. Have sport drinks: However, they
should not be drunk too much because,
in reality, if the body gets enough nutrients,
it will have much reserved energy to be
consumed.
5. No supplements: Only eating the
5 key nutrients and having enough rest,
the body will certainly have full energy.
Having good and nutritious food,
you will not have any problem in
exercising…anymore.
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F i t &Firm

10 เทคนิคการขี่จักรยาน...
เพื่อความฟิต & เฟิร์ม
10 Cycling Technique Tips
to Get Fit & Firm
เรื่อง อะแมนด้า คาร์
นักกีฬาจักรยานบีเอ็มเอ็กซ์ทีมชาติไทย
Amanda Carr, a BMX cyclist of the
Thai Cycling BMX national team
ภาพ facebook.com/amandacarrbmx

จั ก รยานกลายเป็ น กิ จ กรรมยอดนิ ย ม
เมือ่ 2-3 ปีทผี่ ่านมา บ้านเราก็มกี ิจกรรมดีๆ
เกี่ยวกับจักรยาน ทั้งงาน Bike for Mom
และ Bike for Dad ก็ยิ่งเป็นกระแสท�ำให้
มี ค นรั ก การขี่ จั ก รยานมากขึ้ น ในฐานะที่
เป็นนักกีฬาและคนรักจักรยานเหมือนกัน
อะแมนด้าขอแนะน�ำ 10 เทคนิควิธี เพื่อช่วย
ให้การออกก�ำลังกายด้วยการขี่จักรยาน
ของคุณมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะ
In the past few years, cycling has become
a popular sport in Thailand. Many
interesting activities and events for biking
have been established such as “Bike for
Mom”, “Bike for Dad”, making people more
passionate in cycling. As an athlete
and bike lover, I would like to suggest
10 techniques tips which will make your
cycling more effective.
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1. เริ่มต้นแบบเบาๆ : ส�ำหรับมือใหม่หัดขี่
จักรยาน ขอแนะน�ำให้เริม่ ต้นขีด่ ว้ ยระยะทาง
ใกล้ๆ ไม่ตอ้ งหักโหม แค่เบาะๆ 1.5 กิโลเมตร
ก็พอค่ะ ซึ่งการเริ่มต้นแบบไม่หนักมากนัก
จะท�ำให้ร่างกายค่อยๆ ปรับตัวคุ้นชินกับ
ความเหนื่อยมากขึ้น
2. เลือกจักรยานในแบบทีค่ ณ
ุ ถนัด : บางครัง้
จั ก รยานแบบสวยๆ อาจจะขี่ ย ากเกิ น ไป
เริ่มแรกของการขี่จักรยาน ควรเลือกในแบบ
ที่ถนัดไว้ก่อน เน้นจักรยานที่ขับขี่ง่ายและ
ขี่สบายเป็นที่ตั้ง
3. เส้นทางปลอดภัย ขับขี่ปลอดภัย : เลือก
เส้ น ทางที่ คุ ้ น เคยและมี ค วามปลอดภั ย
ยั ง ไม่ จ� ำ เป็ น ที่ คุ ณ จะต้ อ งขี่ ด ้ ว ยความเร็ ว
ท�ำความคุ้นเคยกับสภาพเส้นทางหรือถนน
เสียก่อน เพื่อความปลอดภัย
4. มีอุปกรณ์เสริมเพื่อความปลอดภัย :
ที่ห้ามลืมเด็ดขาดคือ หมวกกันน็อก! ซึ่งจะ
ช่วยคุณได้หากเกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝันขึ้น
โดยเฉพาะหากเกิดที่บริเวณศีรษะ ป้องกัน
ด้วยหมวกกันน็อกไว้ก่อน ดีที่สุด!

1. Start Softly : For a cyclist beginner, it is
advised to start off with a short distance.
There is no need to push yourself too hard.
Only 1.5 kilometres is all right. Starting your
ride with a gentle pace makes your body
gradually adjust itself and get familiar with
fatigue.
2. Choose the Right Bike : A beautiful bicycle
is sometimes too difficult to cycle. At the
first step, choose the one which you feel
the most comfortable with - easy to ride
and comfortable to bike.
3. Safe Road, Safe Ride : Take the road
that you are familiar with and feel safe. It is
not necessary to ride with a high speed.
Get to know the route first for your safety.
4. Have a Safety Kit : What you cannot
forget is helmet! A quality lid might save
your life when there is an unexpected
accident, especially to the head. It is always
the best option for safety.
5. Check Your Tyre Pressure : Cycling with
too flat tyres makes a difficult ride and
strains your muscles. On the other hand, if
the tyre pressure is too high, it causes a
hard and rough ride. Get recommended
levels of pressure, not too high or too low.

5. เช็กลมยางให้เหมาะสม : การขี่จักรยาน
โดยที่ล้อแบนเกินไป อาจท�ำให้ขี่ได้ยากและ
ต้องใช้กล้ามเนื้อมากเกินไป ในทางกลับกัน
ถ้าเติมลมในล้อมากจนเกินไป ก็จะท�ำให้
ขี่ยากและมีความกระด้างในการขี่ ควรเติม
ให้พอดี ไม่แข็งและไม่อ่อนจนเกินไป
6. อย่ามองข้ามส่วนประกอบอื่นๆ : ไม่ว่า
จะเป็นน็อตที่ยึดติดส่วนต่างๆ ของจักรยาน
เช็กว่าไม่มีส่วนไหนหลวมหรือช�ำรุด รวมทั้ง
โซ่จักรยาน อย่าปล่อยให้เป็นสนิม นอกจาก
จะลดประสิทธิภาพในการปั่นแล้ว ยังไม่
ปลอดภั ย อี ก ด้ ว ย หมั่ น ดู แ ลหยอดน�้ ำ มั น
ให้มีความหล่อลื่นเข้าไว้
7. ทานอาหารให้เหมาะสม : เทคนิคในการ
ทานอาหารเพื่ อ ขี่ จั ก รยานของอะแมนด้ า
ก็คือ มื้อเช้าจะทานไข่ 2 ฟอง พร้อมข้าวหรือ
ขนมปัง ก่อนซ้อมขี่จักรยาน ก็จะทานอาหาร
เบาๆ เล็กน้อย หรือไม่ก็ทานผลไม้ที่ช่วยให้
พลังงาน และหลังจากการซ้อม ก็จะทาน
แค่มื้อขนาดกลางๆ ไม่เน้นข้าว แต่จะเน้น
พวกโปรตีน เนื้อไก่ เนื้อปู แต่ถ้าวันไหนที่มี
การซ้ อ มหนั ก มากๆ ก็ จ ะจั ด เต็ ม ทุ ก ส่ ว น
ทั้งข้าว เนื้อ หรือผักต่างๆ เพื่อช่วยฟื้นคืน
พลังให้กับเราได้
8. น�้ำเป็นสิ่งจ�ำเป็น : มือใหม่หัดขี่ต้องพึง
ระวังภาวะการขาดน�้ำ เนื่องจากเวลาขี่จักร
ยานหนักๆ เราจะเสียเหงือ่ ไปมาก ต้องพกน�ำ้
ไว้ดื่มเพื่อทดแทน ดื่มแต่พอดี ค่อยๆ จิบเป็น
ระยะ อย่าดื่มมากเกินไป อาจท�ำให้จุกและ
แน่น ส่งผลเสียต่อการขี่จักรยานในที่สุด

9. ศึกษาเทคนิคการขี่จักรยานแต่ละแบบ :
ส�ำหรับคนที่ชอบขี่ทางไกล ต้องหมั่นซ้อม
เพื่อเพิ่มระยะทางมากขึ้น ถ้าจะให้ได้ผลดี
ควรมีโค้ชหรือผู้เชี่ยวชาญคอยแนะน�ำ จะ
ท�ำให้เรามีหลักการพัฒนาที่ถูกวิธี ส่วนคน
ทีม่ าสายชอบความเร็ว หรือชอบขีบ่ เี อ็มเอ็กซ์
แบบอะแมนด้า ถ้าจะขี่แบบจริงจัง ควรมีครู
ผู้สอน เพื่อที่จะได้มีพัฒนาการอย่างถูกวิธี
10. สนุกกับการขี่ : ไม่ว่าจะขี่แบบออก
ก�ำลังกาย หรือมาสายนักกีฬา ขอให้คณ
ุ รูส้ กึ
สนุกไปกับการขี่เป็นเบื้องต้น เนื่องจากการ
ขี่จักรยานให้อะไรมากกว่าที่คิด โดยเฉพาะ
การก้าวข้ามความเหนื่อยล้า หรืออุปสรรค
ยากๆ ในการแข่งขัน ทั้งหมดล้วนท�ำให้คุณ
แข็งแกร่งขึ้นทั้งร่างกายและจิตใจ

6. Don’t Overlook Other Parts : Always
check other parts of your bike such as
knots. Make sure nothing is loose or
damaged. Don’t allow the bike chain get
rusty because it lessens the riding
effectiveness and causes danger. Clean
and oil it regularly.
7. Have a Proper Meal : My eating tip
for cycling is having two eggs with rice or
bread as breakfast. Before a ride, fuel your
body with a light meal or some fruits which
provide energy. After the ride, eat a
moderate proportion of food, emphasising
on protein such as chicken, crab, not rice.
On a hard training day, I eat like an Olympian,
having rice, meat and vegetables to boost
up my body.
8. Drink Water : A cyclist beginner should
be aware of dehydration. While cycling, the
rate of sweat loss is extremely high. It is
necessary to drink water to restore fluids
in your body. But don’t drink it excessively.
Sip it from time to time. Drinking too much
water causes stomach discomfort and
worsens the cycling performance.
9. Study Techniques of Cycling Types :
Those who like a long ride should do
regular cycling trainings for a longer
distance. For a better result, it is better to
have a coach or an expert to give the right
principle of cycling development. For those
who love high speed or BMX like I do, you
probably require a coach to help you
develop cycling performance properly.
10. Enjoy Every Ride : No matter it is a ride
as an exercise or for an athlete, enjoy it
every time you paddle. Cycling gives more
than you think, especially on overcoming
exhaustion or obstacles in a competition.
It makes you stronger, physically and
mentally.

ลองน�ำเทคนิคเหล่านี้ไปปรับใช้กันดูนะคะ
เชื่อว่าจะท�ำให้คุณสนุกกับการขี่จักรยาน
มากขึ้นอย่างแน่นอน...
Try these techniques and adjust them to
your life. I believe that you will certainly
have much more fun with a bike ride.
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ME A TRIC K S & TIPS

เปลี่ยนบ้านให้เย็นฉ�่ำ
แบบไม่ตอ้ งพึง่ เครือ่ งปรับอากาศ
Make Your Home Cool
without Air Conditioner
เรื่อง iamapfel ภาพ 123rf

อากาศร้อนแบบนี้ หลายบ้านเลือกที่จะพึ่ง
ตัวช่วยแบบด่วนๆ อย่างเครื่องปรับอากาศ
ในการลดอุณหภูมทิ สี่ งู ปรีด๊ แต่จะเลือกเปิด
แต่เครื่องปรับอากาศอย่างเดียวก็เกรงว่า
บิ ล ค่ า ไฟตอนสิ้ น เดื อ นจะท� ำ ให้ เ หงื่ อ ตก
เพิม่ ขึน้ อีก เอาเป็นว่าเรามาลองหา “ทางเลือก
ใหม่ๆ” ทีช่ ว่ ยท�ำให้บา้ นเย็นฉ�ำ่ ขึน้ กันดีกว่า...
Insuch not weather, many families choose
to have an instant assistive technology
like air conditioner to cool down the
unbearable heat. However, turning on
the air-con all day all night might give
you a shock at the end of the month when
seeing the electricity bill. Let’s see some
‘alternatives’ which can make your home
cool…
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ติดตั้งแผ่นกันความร้อนใต้หลังคา
กว่า 70 เปอร์เซ็นต์ของความร้อนระอุ
ภายในบ้าน มีที่มาจากหลังคาเป็นส่วนใหญ่
แนะน�ำว่าควรติดตั้งแผ่นสะท้อนความร้อน
ใต้หลังคา รวมทั้งให้เลือกหลังคาทรงจั่ว เพราะ
สามารถระบายความร้ อ นได้ ดี ก ว่ า หลั ง คา
ทรงแบนหรือหลังคาดาดฟ้า ที่ก�ำลังเป็นที่นิยม
ในปัจจุบัน แต่ถ้าเป็นบ้านเก่าสามารถช่วย
ได้ด้วยการปูฉนวนกันความร้อนบนฝ้าเพดาน
นอกจากนี้ การเลื อ กหลั ง คาสี อ ่ อ นจะช่ ว ย
สะท้อนความร้อนได้ดีกว่าสีเข้ม
Install Heat Insulation for Ceiling/Roof
More than 70% of the heat inside houses
comes through the roof. When building
a new house, it is suggested to install
the heat insulation for roof and choose
the gable roof, rather than the popular
flat or deck one, as it better transfers heat.
For old houses, the heat insulation for
ceiling can be installed. Light-coloured
roofs also reflect much more heat than
darker-coloured ones.

เลือกใช้บล็อกปูพื้นแบบ Cool Plus
แทนการปูพื้นด้วยซีเมนต์
เพราะพื้นผิวของ Cool Plus จะช่วย
ดูดซับน�้ำและกักเก็บน�้ำไว้ เมื่อมีความร้อน
มาตกกระทบ น�ำ้ ทีอ่ ยูข่ า้ งในจะค่อยๆ ระเหย
กลายเป็นไอออกมา ท�ำให้คณ
ุ รูส้ กึ เย็นสบาย
มากขึ้น
Use ‘Cool Plus’ Paving Block
instead of Cement
The texture of Cool Plus blocks can absorb
and keep water. When heat rises up, the
water inside the blocks will evaporate into
steam and make air cooler.

เลือกใช้แสงเงาของต้นไม้ให้เป็นประโยชน์
แนะน�ำให้ดูทิศทางของแสงแดดที่ส่อง
กระทบลงในบ้านก่อนที่จะปลูกต้นไม้ใหญ่
ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ให้ ต ้ น ไม้ ช ่ ว ยกั น ความร้ อ นจาก
แสงแดด หากภายในบ้านไม่มีพื้นที่มากพอ
สามารถปรับเปลี่ยนเป็นการต่อไม้ระแนง
ขึ้ น แทน แล้ ว ใช้ ไ ม้ เ ลื้ อ ยตกแต่ ง เพิ่ ม เติ ม
ทั้งนี้เพื่อเป็นการเติมอากาศบริสุทธิ์เข้าไป
แทนที่ความร้อนนั่นเอง

Take Advantages from Tree Shades
It is necessary to look at the direction
of sun rays shining on a house before
growing a big tree. This is to get its
shade and protect the house from direct
sun heat. If there is no space around
the house, the use of laths decorated
with ivy can be a substitute to replace
heat with pure ozone.

ติดตั้งฟิล์มกันความร้อน
แนะน�ำให้ติดฟิล์มกันร้อน หรือฟิล์ม
กรองแสงที่ ก ระจกด้ า นที่ แ ดดส่ อ งเข้ า มา
กระทบโดยตรง แล้ ว ตามด้ ว ยม่ า นแบบ
โปร่งแสง เนื้อบาง สีอ่อน แทนที่จะเลือกใช้
ม่านแบบหนาสีเข้ม ถึงแม้ว่าม่านแบบหนา
จะช่วยกันความร้อนได้ดี แต่ม่านเนื้อบาง
สีอ่อนจะท�ำให้ลมพัดผ่านได้มากกว่า และ
ท�ำให้ภายในบ้านดูโล่ง โปร่งสบายอีกด้วย
Install Heat Reduction Film
It is advised to install heat reduction film on
the windows which the sun directly shines
through. Then, translucent, light, light-coloured
curtains can be additionally installed. It
should be noted that even though thick
curtains help prevent heat perfectly well, the
light, light-coloured ones can be good for
letting light pervade a room, making the
house bright and cool.

เลือกให้ถูก เลือกให้เป็น ผลลัพธ์ที่ได้
คือ ความเย็นกาย เย็นใจ ประหยัดเงินค่าไฟ
ในกระเป๋าแน่นอนค่ะ...
Choose the right, get a life. The result is
comfort and joy, and money-saving on
electricity bills…
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G O U RM ET DELIGHT

ลิม้ รสความสดอร่อย
จากวัตถุดบิ โครงการหลวง
@99 Rest Backyard Café
เรื่อง ธราภรณ์ / Tharaporn
ภาพ 99 Rest Backyard Café

บรรยากาศอันร่มรื่นเขียวครึ้มด้วยไม้ใหญ่
นานาพรรณ ท�ำให้ 99 Rest Backyard Café
มี ส ถานะเป็ น คาเฟ่ ใ นสวนหลั ง บ้ า นสมชื่ อ
เมื่อบวกกับความอร่อยของอาหารไทยและ
นานาชาติหลากเมนู ที่ปรุงจากวัตถุดิบชั้นดี
จึ ง ท� ำ ให้ ค าเฟ่ แ ห่ ง นี้ ค รองใจนั ก ชิ ม ในย่ า น
พระราม 9 มาแล้วกว่า 6 ปี
ครัวของ 99 เรสท์ฯ กุมบังเหียนโดย
เชฟ Cyrille Keyser ชาวฝรัง่ เศส ผูเ้ ชีย่ วชาญ
ทางด้านการพัฒนาธุรกิจอาหารและเครือ่ งดืม่
ของ บริษัท พรีเมียร์ รีสอร์ทส์ แอนด์ โฮเทลส์
ที่รังสรรค์เมนูอาหารไทย อิตาเลียน และ
ฝรั่งเศสพื้นบ้านตามต�ำรับบ้านเกิดของตน
แต่ สิ่ ง ที่ เ ชฟ Cyrille เน้ น ให้ ค วามส� ำ คั ญ
เป็นอย่างมากก็คือ ทางร้านจะใช้วัตถุดิบ
ออร์แกนิกภายในประเทศ อาทิ ข้าวกล้อง
หอมมะลิอินทรีย์ ไข่ออร์แกนิก ชาสมุนไพร
Chaidim และกาแฟมีวนา จากสวนกาแฟ
ของชาวบ้านและชุมชน เพื่ออนุรักษ์และ
ฟื้นฟูป่าต้นน�้ำใน จ.เชียงราย ยิ่งไปกว่านั้น
ทางร้านยังน�ำผักสดจากโครงการหลวงมาใช้
เป็นวัตถุดิบหลักอีกด้วย
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ส�ำหรับเมนูทใี่ ครมาถึงร้านต้องสัง่ ลิม้ ลอง
ต้องยกให้ Tuna Tataki เป็นเมนูสุขภาพที่
อร่อยเบาสบายท้องก�ำลังดี ตามด้วยย�ำส้มโอ
หอยเชลล์ ที่คัดเฉพาะหอยเชลล์ตัวอวบน�ำมา
ราดน�้ำย�ำสามรสตามสูตรไทยๆ ปิดท้ายด้วย
ขนมหวานอย่างเลมอนทาร์ต เสิร์ฟคู่ไอศกรีม
วานิลลา ให้รสหวานตัดเปรีย้ วแบบกลมกล่อม
ก�ำลังดี
ใครที่อยากมารับประทานอาหารพร้อม
สัมผัสบรรยากาศเสมือนนั่งชิลล์อยู่ในสวน
หลังบ้าน และที่ส�ำคัญยังได้ลิ้มรสความสด
อร่อยจากวัตถุดบิ ทีค่ ดั สรรมาจากโครงการหลวง
ต้องมาที่ 99 Rest Backyard Cafe รับรองว่า
จะอิ่มตา อิ่มใจ สบายท้องแน่นอน...

Awaken Your Taste Buds
with Fresh Delicious
Food from Royal
Project Ingredients
@99 Rest Backyard Café

99 Rest Backyard Café
ซอยพระรามเก้า 41 ถนนเสรี 9 สวนหลวง
กรุงเทพฯ โทร. 0-2300-4339 เปิดบริการ
วันอังคาร - วันอาทิตย์ เวลา 11.00 - 23.00 น.
(ปิดวันจันทร์)
Soi Rama IX 41, Seri 9 Road,
Suan Luang District, Bangkok. Call 0-2300-4339.
Open Tuesdays - Sundays, from 11.00 to 23.00,
closed every Monday.

With a great, cozy, relaxing atmosphere
under the shade of the garden trees, this
turns 99 Rest Backyard Café to a café in
a backyard as it is named. Adding more
with various menus of appealing Thai and
international dishes skillfully cooked from
finest ingredients, it is not a surprise why
this café has been in the heart of all
gourmets around RAMA IX area more
than six years.
The kitchen of 99 Rest Backyard Café
is professionally managed by the Executive
French Chef, Cyrille Keyser, an expert in
Food and Beverage Development of
Premier Resorts and Hotels. Keysor has
artistically created different kinds of superb
Thai, Italian and local French dishes as
genuinely prepared in his native land. His
highlight is the use of organic local
ingredients in Thailand such as organic
jasmine brown rice, organic eggs, herbal tea

Chaidim and Mivana coffee grown in local
villages and communities.
The favourite signature menus at all
times are Tuna Tataki-a light, healthy and
tasty dish, Spicy Pomelo Salad with fat and
juicy scallops in Thai ‘three-flavoured’
sauce and Lemon Tart, a delightful dessert
served with vanilla ice cream, which gives
the mellow touch of sweet and sour flavours
to your palette.
For those who crave the greenery and
atmospheric feelings as sitting relaxingly
in your own garden, plus savouring tasty
dishes from finely selected Royal Project
ingredients, 99 Rest Backyard Café is
definitely recommended, and it is ensured
that you will leave the place with pleasant
view, delighted heart and fulfilled stomach.
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TRAVEL THAILAND

ลัดเลาะเที่ยวรอบ
วัVisitดบวรนิ
เวศวิหาร
Wat Bowonniwet Vihara
and Nearby Attractions
เรื่อง iamapfel ภาพ Akkapol

หากจะหาศาสนสถานทีม่ คี วามเก่าแก่ ตลอดจน
เป็ น สถานที่ ที่ ป ระวั ติ ศ าสตร์ แ ละอยู ่ คู ่ กั บ
ประชาชนคนไทยมาอย่างยาวนาน หนึ่งในนั้น
คือ วัดบวรนิเวศวิหาร Travel Thailand
ฉบับนีจ้ งึ จะขอพาไปชืน่ ชมทัศนียภาพอันงดงาม
ของวัดบวรนิเวศวิหาร พร้อมลัดเลาะรอบรัว้ วัด
เพื่อแนะน�ำสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ และไม่ลืมที่
จะปิดท้ายด้วย...ของอร่อยประจ�ำย่านกัน

เปิดประตูวัด
วัดบวรนิเวศวิหารเป็นพระอารามหลวง
ชั้นเอกชนิดราชวรวิหาร สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.
2372 เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธชินสีห์
มีลักษณะแบบก่ออิฐถือปูน หลังคาพระTo find an ancient and historical religious
อุโบสถเป็นแบบตรีมุข บานประตูด้านนอก
place which has been with Thais for
เป็ น ไม้ แ กะสลั ก ปิ ด ทองลายสั ต พิ ธ รั ต น์
a long period of time, one of such places
สัญลักษณ์ของแก้ว 7 ประการ อันคู่ควรแก่
that a visitor should not miss is
Wat Bowonniwet Vihara. Travel Thailand
พระมหากษัตริย์ ส่วนของบานประตูด้านใน
in this issue invites you to pay a visit to
เป็นภาพเขียนสีนำ�้ มันลายทวารบาลแบบจีน
this astounding temple and appreciate its
beautiful scenery, plus taking a tour
ฝาผนั ง มี จิ ต รกรรมเรื่ อ งพุ ท ธประวั ติ แ ละ
around the temple to see other tourist
พุทธชาดกสวยงาม
attractions and ending up with scrumptious
ในสมั ย ปลายรั ช กาลที่ 3 พระบาท
foodstuff of the local district.
สมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั ได้ทรงอาราธนา
สมเด็จพระอนุชาธิราช เจ้าฟ้ามงกุฎ ซึง่ ผนวช
เป็นพระภิกษุ ให้เสด็จมาครอง พร้อมกับ
Open the Temple Gate
Wat Bowonniwet Vihara is a first class Royal Buddhist monastery (Thai: raja wara vihara), บูรณปฏิสังขรณ์ ทั้งยังเท่ากับว่าเคยเป็นวัด
built in 1829. It enshrines the principle Buddha Image, Phra Buddha Chinasi, with a core ที่รัชกาลที่ 4 ได้ทรงพระผนวชแล้วเสด็จมา
of brick and plaster work. The Ubosot (the ordination hall and most sacred area of a wat)’s ประทั บ ก่ อ นเสด็ จ ขึ้ น ครองราชย์ ต่ อ ด้ ว ย
roof was designed in Trimuka style (the porch roof is in the front with another two on the
sides, making up the three-connecting building). The outside door is richly decorated รัชกาลที่ 7 รัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10
with Satabitaratana patttern (a symbol of seven precious stones worthwhile for a king)
and gilded carvings depicting guardians. The inside door is adorned with an oil painting
of a Chinese Deity as a guardian spirit found in Chinese temples. The murals on the wall
depict stories from the Buddha’s life.
During the late reign of King RAMA III, Phrabat Somdet Phar Nangklao Chao Yoo Hua
royally assigned his younger brother, Chao Fah Mongkut, who was a monk to be the
abbot to the temple and restored it. Wat Bowonniwet Vihara therefore became the
temple of King RAMA IV to stay as a monk before ascending the throne, followed by
King RAMA VII, King RAMA IX and King RAMA X.
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ร�ำลึกความหลังที่พิพิธบางล�ำพู
ใกล้กันกับวัดบวรฯ มีย่านดังในต�ำนาน
อย่าง “บางล�ำพู” เราไม่พลาดทีจ่ ะเดินลัดเลาะ
จากวัดเพือ่ มา “พิพธิ บางล�ำพู” สถานทีส่ ำ� คัญ
ที่ เ ก็ บ สมบั ติ ล�้ ำ ค่ า และบอกเล่ า เรื่ อ งราว
เมื่อครั้งอดีตของชาวบางล�ำพูไว้มากมาย
เริ่มต้นที่ห้องนิทรรศการป้อมเขตขัณฑ์แห่ง
กรุงรัตนโกสินทร์ ซึง่ เล่าเรือ่ งราวความเป็นมา
ตัง้ แต่ครัง้ สร้างกรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี
ไฮไลต์ เ ด่ น ของที่ นี่ คื อ ห้ อ งหนั ง สื อ ที่ มี
การฉายภาพยนตร์สั้นเรื่อง “สีสันบางล�ำพู”
บอกเล่าเรื่องราวของย่านแห่งนี้ อาทิ ที่ไหน
ต้องไป อะไรต้องกิน และกิจกรรมอะไรที่
ต้ อ งท� ำ นอกจากนี้ ยั ง มี ห ้ อ งจั ด แสดง
“ย�่ำตรอกบอกเรื่องเก่า” พาทุกคนไปใกล้ชิด
และซึมซับกับวิถชี มุ ชน พร้อมรูจ้ กั ของดีในตรอก
ซอกซอยต่างๆ ที่คนภายนอกอาจไม่เคยรู้
สถานที่ ตั้ ง : อยู ่ บ นถนนพระสุ เ มรุ
แขวงชนะสงคราม เปิดให้บริการวันอังคาร
ถึงวันอาทิตย์ ตั้งแต่ 10.00-18.00 น.

Recall Good Old Days
at Pipit Banglamphu Museum

Not far from Wat Bowonniwet Vihara is
“Banglamphu,” a renowned touristattraction area. We therefore cannot
miss to visit “Pipit Banglamphu,” a
history museum which collects valuable
treasures and various stories of
Banglamphu people living in the past.
The first exhibition room, Fort Phra Sumen
of Rattanakosin Kingdom, presents the
history of establishing the Kingdom.
The museum’s highlight is the library
which plays a short film “See San
Banglamphu” (Colours of Banglamphu)
which tells stories of this area such as
where to go, what to eat, which activity
to do. Another exhibition room “Yam
Trok Bok Rueng Kao” (Walk into Old
Alleys telling Stories) leads visitors to
get closed to and experience local
people’s ways of life, including interesting
products and places in several little
alleys which outsiders may not know.
Location : Pipit Banglamphu is situated
on Phra Sumeru Road, Chana Songkram
District, open Tuesdays - Sundays, from
10.00 to 18.00.

ร้านอร่อยห้ามพลาดย่านบางล�ำพู
นอกจากจะมี ศ าสนสถานส� ำ คั ญ
รวมไปถึงสถานที่ที่เต็มไปด้วยร่องรอยทาง
ประวัตศิ าสตร์แล้ว บริเวณวัดบวรฯ และย่าน
บางล�ำพูยังขึ้นชื่อเรื่อง “อาหารอร่อย” เราจึง
ขอปิดท้ายทริปด้วยร้านเด็ดประจ�ำย่านนี้
ที่บอกเลยว่า...ห้ามพลาด!
ร้ า นโรตี มะตะบะ : เด่ น ที่ สุ ด คื อ
มะตะบะ โรตีแกง โรตีหวาน สลัดแขก และ
ข้าวหมกไก่ โดยฝีมือชาวมุสลิมแท้ๆ ที่เปิด
ขายมาตั้งแต่ปี 2486 รับประกันความเด็ด
ที่คนเข้าออกร้านอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสาย
ที่ตั้ง : ตรงข้ามสวนสันติชัยปราการ
ป้อมพระสุเมรุ
แดงก๋วยจั๊บญวน : โดดเด่นที่เส้นและ
ใช่ที่สุดตรงน�้ำซุป ยิ่งถ้าสั่งหมูยอลวกจิ้มมา
จับคู่ด้วยแล้วจะยิ่งลงตัวที่สุด “เราใช้เวลา
เคี่ยวซุปกันนานอย่างพิถีพิถัน” เจ้าของร้าน
ยืนยันกับเราอย่างหนักแน่น ถึงเคล็ดลับที่
ท�ำให้กว๋ ยจับ๊ ทีน่ อี่ ร่อยแบบไม่มที างก๊อปปีไ้ ด้
ที่ตั้ง : ตรงข้ามสวนสันติชัยปราการ
ป้อมพระสุเมรุ

A must try Restaurants
in Banglamphu

Apart from the famous religious site and
historical place, the area around Wat
Bowonniwet Vihara and Banglamphu district
is also well-known for “scrumptious food.”
We thus end this trip with the top restaurants
of the area which you cannot really miss!
Roti-Mataba Restaurant : The highlighted
specialities are curry served with roti, sweet
roti, Salad Kaeg (Thai Peanut Salad
Dressing) and Chicken Biryani with rice
and chutney sauce. All dishes are cooked
by original Muslims. The restaurant has
opened since 1943 and guaranteed its
tastiness by hundred customers who keep
coming to try its appealing food.
Location : Opposite to Santhi Chai Prakarn
Park, Fort Phra Sumeru
‘Daeng’ Vietnamese Rice Noodle Soup
Restaurant : The best bits are its noodles
and soup, especially when served with
Vietnamese pork sausage. “We spend time
boiling the soup carefully,” the owner
strongly confirms the secret tip which
makes the restaurant’s noodles succulent
as no one can copy their taste.
Location : Opposite to Santhi Chai Prakarn
Park, Fort Phra Sumeru
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ท่องเที่ยวออสเตรเลีย...
ในมุมมองใหม่
Travelling to Australia…
for a New Perspective

เรื่อง iamapfel ภาพ 123rf

พูดชือ่ ประเทศ ‘ออสเตรเลีย’ ผูค้ นส่วนใหญ่
มักนึกถึงดินแดนทีเ่ ต็มไปด้วยจิงโจ้ นัน่ ก็เป็น
เรือ่ งถูก แต่ยงั ไม่ถกู ทัง้ หมด เพราะออสเตรเลีย
ยังมีสถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว ตลอดจนแง่มมุ ต่างๆ
ที่น่าสนใจ..อีกมากมาย! ฉบับนี้เราจึงขอ
พาคุ ณ ผู ้ อ ่ า นไปท� ำ ความรู ้ จั ก ประเทศ
ออสเตรเลียในมุมมองใหม่ โดยเลือกสถาน
ที่ท่องเที่ยวอันน่าสนใจในสองเมืองหลัก...
กรุงแคนเบอร์ร่าและซิดนี่ย์
เริ่มทริปกันที่เมืองหลวงอันเงียบสงบ
ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ อ อ ส เ ต ร เ ลี ย อ ย ่ า ง ก รุ ง
แคนเบอร์รา ที่มีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจ
อยู่หลายแห่ง เริ่มตั้งแต่ Australian War
Memorial อนุสรณ์สถานที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศ
ให้แก่ทหารกล้าของออสเตรเลียที่ถูกส่งไป
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Thinking of ‘Australia,’ many people
probably have a picture of a country full
of kangaroos. That’s correct, but not all,
because this land has more tourist
attractions and fascinating things to
explore than you can imagine! This
MEA Life+ issue takes you to Australia
and learn it for a new perspective through
its two major cities: Canberra and Sydney.
Start the trip at Canberra, the peaceful and
tranquil metropolis of Australia, where
several interesting attractions are situated.
Begin with Australian War Memorial
established to honour Australian soldiers
who were sent to join wars all over the world.
The Memorial collects information relating
to wars, exhibits military materials, including
scenes imitating battle fields, to remind
visitors the brutality of wars and commemorate
the sacrifice of brave soldiers.
วิทยาลัยการทหารดันทรูน

ช่ ว ยศึ ก สงครามหลายแห่ ง ทั่ ว โลก โดย
ได้รวบรวมข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับสงคราม
แต่ละครั้ง การจัดแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์
ต่างๆ ไปจนถึงฉากจ�ำลองชีวิตในสงคราม
เพื่อเตือนใจให้ผู้คนได้เห็นถึงความโหดร้าย
ของสงคราม และเพือ่ ร�ำลึกถึงความเสียสละ
ของเหล่าทหารหาญ
อาคารรั ฐ สภาแห่ ง กรุ ง แคนเบอร์ ร า
เป็นอีกสถานที่ที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจ
เนื่องจากมีสถาปัตยกรรมที่งดงามและเปี่ยม
ไปด้วยสิ่งที่น่าศึกษา อาทิ ลวดลายโมเสก
ขนาดใหญ่สื่อถึงชาวอะบอริจิ้น ซึ่งเป็นชน
พื้นเมืองที่ตั้งรกรากมาอย่างยาวนานก่อน
ที่ ช าวยุ โ รปจะมาปั ก ธงเป็ น เจ้ า ของพื้ น ที่
ในเวลาต่อมา และเสาหินอ่อนในห้องโถง
ด้านหน้า ที่สื่อถึงธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ของ
ออสเตรเลีย ส่วนถ้าอยากเห็นทิวทัศน์ของ
แคนเบอร์ราให้ถ้วนทั่ว แนะน�ำให้ใช้บริการ
บอลลูนชมเมือง โดย Balloon Aloft เพื่อ
สัมผัสเมืองหลวงแห่งนี้ในทุกมุมมอง

Australian War Memorial

อาคารรัฐสภาแห่งกรุงแคนเบอร์รา

Parliament of Australia in Canberra is
another tourist attraction which every visitor
cannot miss. It has astonishing architecture
noteworthy to be studied such as the huge
Forecourt Mosaic Pavement reminding to
Aboriginal people who had lived on the
island before the intrusion and colonisation
of European people, the Marble Foyer in
the front hall that symbolises the great
nature of Australia. To get the amazing
picture of planned city and its changing
carpet of seasonal colours, it is suggested
to take Balloon Aloft, the Canberra’s
hot-aired balloon ride, and enjoy the 360°
view of the metropolis.
When crossing Canberra to Sydney,
visitors immediately feel a warm
atmosphere as there are many Asians and
Thai people living in the city, hundreds of
Thai and international restaurants with
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พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์พาวเวอร์เฮ้าส์

เมือ่ ข้ามมายังซิดนีย์ จะสัมผัสได้ทนั ทีถงึ
ความเป็นเมืองทีอ่ นุ่ ใจ เนือ่ งจากมีชาวเอเชีย
และคนไทยอาศัยอยู่จ�ำนวนมาก พรั่งพร้อม
ด้วยร้านอาหารไทยและนานาชาติที่ถูกปาก
ยังไม่รวมถึงอีกหลายสถานที่ท่องเที่ยวที่มี
ให้เลือกเที่ยวครบทุกแนว หากชอบศึกษา
ด้านประวัติศาสตร์หรือชอบท่องเที่ยวเชิง
วิชาการ ไม่ควรพลาดพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์
พาวเวอร์เฮ้าส์ ที่ตั้งอยู่ในเขตไชน่าทาวน์
และพิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งนิวเซาธ์เวลส์ ซึ่ง
ตั้งอยู่ในเขตเดียวกันกับสวนพฤกษศาสตร์
สวนสาธารณะเก่าแก่ประจ�ำเมือง ก่อตั้งมา
ตั้งแต่ ค.ศ.1816 อุดมไปด้วยหลากพันธุ์ไม้
ในแต่ละฤดูกาล แนะน�ำว่าช่วงหน้าร้อนจะมี
การฉายหนังกลางแปลงยามเย็น รับรองว่า
จะสนุกไปกับการปิกนิกชมวิว กินอาหาร
พลางดูหนังกันอย่างเพลิดเพลิน

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์พาวเวอร์เฮ้าส์
(ด้านใน)
พิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งนิวเซาธ์เวลส์

พิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งนิวเซาธ์เวลส์
สวนพฤกษศาสตร์
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scrumptious menus and all kinds of tourist
attractions to pay a visit. For those who are
fond of historical or academic trips, it is
necessary to go to Powerhouse Museumthe major branch of the Museum of
Applied Arts & Sciences in China Town, Art
Gallery of New South Wales located in the
same area, Royal Botanic Garden - the
oldest park of the city since 1816 which
has an outstanding collection of plants in
every season. During summer, there are
outdoor cinema screenings in the evening,
where people can enjoy a picnic, look at
beautiful views, have nice meals and watch
entertaining movies.
Do not forget to chill out at Darling
Harbour featuring numerous restaurants,
pubs and bars designed in various styles

ดาร์ลิ่ง ฮาร์เบอร์

หาดบอนได

อย่าลืมไปชิลล์กันที่ดาร์ลิ่ง ฮาร์เบอร์
ที่เพียบพร้อมด้วยร้านอาหาร ผับ และบาร์
ริมน�ำ้ หลากหลายสไตล์ กิน ดืม่ กันเต็มทีแ่ ล้ว
ก็ข้ามไปช้อปปิ้งต่อตามร้านที่เรียงรายบน
ฝั่งตรงข้ามได้อีก หากใครที่ชื่นชอบกิจกรรม
แบบเอาต์ดอร์ ต้องแวะไปเยือนหาดบอนได
ซึ่ ง เป็ น ชายหาดที่ ขึ้ น ชื่ อ ที่ สุ ด ประจ� ำ เมื อ ง
ที่นอกจากจะมีน�้ำทะเลสีฟ้าใสตัดกับหาด
ทรายสีขาวแล้ว ทุกวันอาทิตย์ยังมีตลาดนัด
ขายของมือสองและงานฝีมือดีๆ ให้ได้เลือก
จับจองเป็นของฝากติดไม้ติดมืออีกด้วย
ซิดนีย์และแคนเบอร์รายังมีอีกหลาย
แง่มุมให้คุณค้นหา ทั้งมิติเพื่อการพักผ่อน
การศึ ก ษาทางประวั ติ ศ าสตร์ ทั้ ง ศิ ล ปะ
การทหาร และวิชาการ ถือเป็นหมุดหมาย
ที่นักเดินทางต้องลองมาสัมผัสด้วยตัวเอง
สักครั้ง...

with spectacular water views. After drinking
and eating, going shopping at several
shops on the other side of the dining
places is also recommended. Anyone who
is passionate in outdoor adventure, it is a
must to visit Bondi Beach, the most famous
beach of Sydney, where people can
indulge into clear crystallised water and
clean white sand beach. On every Sundays,
there is an open market selling second-hand
products and nice handicrafts which can
be bought as souvenirs and gifts.
Sydney and Canberra have many
more interesting features to be explored in
terms of relaxation and education on
history, art, military and academic matter.
It is a mark that travelers must try to touch
yourself once.

ขอบคุณข้อมูล : www.sydneythaiclub.com
www.travel.kapook.com
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L I F E STYLE

ชีวิตสะดวก...
ด้วย MEA Smart Life
เรื่อง รัตนาวดี / Rattanawadee

“ต้ น เดื อ นที ไ ร...วุ ่ น วายทุ ก ที ” หลายคน
พร้อมใจบ่นเป็นเสียงเดียวกัน เพราะสารพัด
ค่าใช้จ่ายเรียงแถวหน้ากระดานมาให้จัดการ
เต็มไปโม้ด! เฮ้อ! ไหนจะเวลางานทีเ่ ร่งรีบ ไหน
จะธุรกิจ & ธุรกรรมที่ต้องปลีกเวลาไปจ่าย
โอย...แล้วจะเอาเวลาที่ไหนไปจัดการดีล่ะ

ล่าสุด กฟน. มีตัวช่วยดีๆ ที่ท�ำได้ง่ายๆ
เพี ย งแค่ ห ยิ บ สมาร์ ท โฟนขึ้ น มา แล้ ว กด
ดาวน์โหลด Application MEA Smart Life
ของการไฟฟ้านครหลวงมาใช้ App นี้จะช่วย
อ�ำนวยความสะดวกให้คณ
ุ ได้อย่างมากมาย
อาทิ ช่วยแจ้งยอดค่าไฟฟ้า ปริมาณการใช้
ไฟฟ้า ก�ำหนดวันช�ำระ รวมไปถึงแจ้งสถานที่
ที่ใกล้ที่สุดในการช�ำระค่าไฟฟ้า หรือเมื่อรู้
ยอดช�ำระแล้ว จะท�ำการจ่ายผ่านบัตรเครดิต
ธนาคารก็ท�ำได้ง่ายๆ นอกจากนี้ยังมีการ
แสดงประวั ติ ก ารใช้ ไ ฟฟ้ า ในรู ป แบบของ
กราฟสถิติ ท�ำให้ได้รภู้ าพรวมในการใช้ไฟฟ้า
แต่ละเดือน เพื่อที่เราจะได้ปรับพฤติกรรม
การใช้ไฟให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์มาก
ที่สุดอีกด้วย
เพียงดาวน์โหลด App MEA Smart Life
จาก App Store หรือ Google Play แล้ว
กรอกเลขที่สัญญา และรหัสเครื่องวัด เท่านี้
ก็พร้อมใช้งานได้ทันที

Convenient Life…
with MEA Smart Life
‘At the beginning of each month, how life
becomes so hectic!’ This complaint is
common for everyone while all the bills are
waiting in line to be paid! Gosh! Work to
be finished, business to be run, finance to
be cleared…Argh! How can we find time
to manage all these?
Sit back and relax. Now, MEA has created
a helpful aide for you. Just pick up your
smartphone and download the application
MEA Smart Life. Then, your life will get more
conveniences such as electricity charge
notification, electricity usage, payment due
date, including the nearest branch to pay
the bill. After getting the total current charges,
the user can easily pay them via credit
cards. There is also a feature of showing
the history of electricity usage in statistical
graphs so that the user can have an overall

picture of monthly electricity usage. This
helps people adjust their behaviours in
using electricity at its best values and
benefits.
To activate the application, simply download
MEA Smart Life from App Store or Google
Play, fill in the customer account number
and meter code, and start enjoying your
convenient life.

Voices of Users
“ชอบตรงที่ ท� ำ ให้ เ รารู ้ ร ายละเอี ย ดการใช้ ไ ฟฟ้ า
ในแต่ละเดือน อย่างน้อยก็จะได้รู้ว่า เดือนไหนที่ค่าไฟ
แพง เกิดจากการที่เราใช้ไฟไปเยอะแค่ไหน เดือน
ต่อๆ ไป ก็จะได้ปรับลดการใช้ลงครับ”
“I like the app because it gives me the details
of using electricity each month. At least, I know
which month the electricity is mostly charged,
how much and why. Next months, I can plan
to reduce the usage.”
อดิสรณ์/ ย่านพระราม 2
Adisorn/ RAMA 2
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“ไม่ ต ้ อ งพกบิ ล ค่ า ไฟอี ก ต่ อ ไป แต่ เ ลื อ กจ่ า ยผ่ า น
บัตรเครดิตได้ทันที”

“There’s no need to carry all the electricity bills,
but easily pay them through the credit cards.”
เบญชนิษฐ์ / งามวงศ์วาน
Benchanit / Ngam Wongwan

“ท�ำให้ชีวิตสะดวกขึ้นเยอะ เพียงแค่เข้าไปเช็กดูว่า
ค่าไฟแต่ละเดือนมียอดตัวเลขเท่าไหร่ แถมการใช้งาน
ฟังก์ชั่นต่างๆ ก็ไม่ยุ่งยากอะไร ใครๆ ก็สามารถท�ำ
ได้ง่ายๆ ตรงนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่เข้ามาช่วยท�ำให้ชีวิต
สะดวกขึ้นจริงๆ”
“The app makes my life much easier. Just
check-in and get all the electricity charges each
month. All functions are not complicated, but
easy to use for everyone. I think this is a great
feature which makes our life more convenient.”
นรเทพ / ย่านพระปะแดง
Norathep / Phar Pa Daeng
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