MEA
ช่วงปีที่ผ่านมาทุกท่านคงได้ยินได้ฟังค�าว่า Thailand 4.0 กันมา
มากพอสมควร หลายท่านอาจจะเข้าใจในความหมายของค�านี้แล้ว
แต่เชื่อว่ายังมีอีกหลายท่านที่ยังมีค�าถามในใจว่า Thailand 4.0
คืออะไร?
หำกจะว่ ำ กั ง่ ำ ๆ ก็ คื อ วิ สั ทั ศ ์ เ ชิ ง โ ำ กำ ั ฒ ำ
เศ ษฐกิจของ ะเทศไท ห ือโ เดล ัฒ ำเศ ษฐกิจของ ัฐ ำล
ที่ ีเ ้ำห ำ ขั เคลื่อ ฏิ ู ะเทศใ ด้ำ ต่ำงๆ ด้ว กำ ใช้
เทคโ โล ี ควำ คิ ด ส ้ ำ งส ค์ และ วั ต ก ซึ่ ง ถื อ เ ็ กำ
วำง ำกฐำ กำ ัฒ ำ ะเทศใ ะ ะ ำว เ ื่อขั เคลื่อ ไ สู่
กำ เ ็ ะเทศที่ ั่งคั่ง ั่ คง และ ั่ง ื ั่ เองค ั
ใ ฐำ ะ ู้ให้ ิกำ ด้ำ ไ ้ำแก่ ะชำช ก .จึง ุ่งหวัง
เ ็ ส่ว ห งึ่ ใ กำ ลักดั ะเทศไท ของเ ำให้กำ้ วไ สู่ Thailand
4.0 อ ่ำงส ู ณ์แ
ำ ใต้กำ เ ็ ศู ์กลำงคว คุ สั่งกำ
เชื่อ ต่อ ลังงำ ไ ้ำอัจฉ ิ ะ ด้ว เทคโ โล ีแห่งอ ำคตและ
วัตก อั ล�้ำส ั ห ือเ ี กง่ำ ๆ ว่ำ “The MetGE” (METRO
GRID ENABLER ะ จัดกำ โค งข่ำ ไ ้ำ หำ ค ) ซึ่งท่ำ
ู้ว่ำกำ กำ ไ ำ้ ค หลวง จะ ำให้ข้อ ูลที่ ำ่ ส ใจอ ำ่ งละเอี ด
ใ คอลั ์ Cover Story ค ั
ไ เ่ ี งเท่ำ ั้ งำ ด้ำ กำ ฒ
ั ำ คุ ลำก กำ ฒ
ั ำู แ
กำ ด�ำเ ิ งำ ตลอดจ กำ ัฒ ำงำ ิกำ ะชำช ก .
ก็ได้คิดค้ วัตก ให ่ๆ และเทคโ โล ีด้ำ ต่ำงๆ ำใช้ใ กำ
ด�ำเ ิ งำ ำกขึ้ โด เ ำได้ห ิ กงำ ัฒ ำ ำ ใต้เทคโ โล ี
สุดล�ำ้ ทัง้ ห ด ี้ ำ ว ว ไว้ใ งำ วั วิชำกำ ก . ำ ใต้แ วคิด
MEA 4.0 Boost up to World Class ณ ศู ์กำ ะชุ แห่งชำติ
สิ ิกิติ์ เ ื่อ ลำ เดือ สิงหำค ที่ ่ำ ำ ซึ่งงำ ี้เ ำก็ไ ่ลื ที่จะ
�ำ ำให้ท่ำ ู้อ่ำ ได้ ั ช ่ำ สกู๊ ิเศษ ำ ใ เล่
้อ ด้ว
สำ ะโ ช ์ ต ่ ำ งๆ อี ก ำก ำ ที่ ที งำ ของเ ำตั้ ง ใจคั ด ส
สิ่งที่ดีที่สุด ำ �ำเส อให้กั ทุกท่ำ
ฉะนั้นอย่ารอช้า…เรามาพลิกหน้ากระดาษถัดไป เพื่อก้าวไปสู่
การเป็น Thailand 4.0 พร้อมกันเลยครับ

ชาญ ปัทมะวิภาค
ู้อ�ำ ว กำ ่ำ สื่อสำ องค์ก
Chan Patamawipark
Director of Corporate Communication Department

Since last year, you all have probably more or less heard the
term ‘Thailand 4.0.’ Many might have already understood what
it is whereas some might question in mind ‘What is Thailand 4.0?’
Simply speaking, Thailand 4.0 is a policy vision of Thailand's
economic development or a model of the government’s
economic development which aims to reform the country in
several aspects by applying technologies, creative ideas
and innovations. It is a foundation of developing the nation in
a long term to transform Thailand into a prosperous, stable and
sustainable country.
As an organisation which provides power services to people, MEA
hopes to participate in moving Thailand toward Thailand 4.0 by
acting as the centre of controlling and authorising ‘smart power’
with futuristic technology and cutting-edge innovation known as
“The MetGE” (METRO GRID ENABLER) on which MEA Governor
has thoroughly given interesting information in ‘Cover Story.’
Regarding personnel development, working-model development
and public service development, MEA has created several
innovations and technologies to be applied in working process.
The development of these trailblazing inventions was presented
on MEA Academic Day under the theme ‘MEA 4.0 Boost up to
World Class’ at Queen Sirikit National Convention Centre in last
August, which is intentionally reviewed through special scoops
in the issue together with various informativeness exclusively
selected for you.
Don’t waste time then…Turn the page and step into ‘Thailand
4.0’ together now.
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ME A NEWS

“World Energy Green Innovation
& Signing Ceremony” สนับสนุน
ภาคเอกชนขับเคลือ่ นยานยนต์ไฟฟ้า

“กฟน. ร่วมใจประดับต้นดาวเรืองให้งามสะพรัง่
น้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ ”

“MEA decorates venue with marigold flowers to pay tribute
to His Majesty King Bhumibol Adulyadej”
นายชัยยงค์ พัวพงศกร ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง Mr. Chaiyong Puapongsakorn,
Governor, along with MEA
คณะผู้บริหาร และพนักงานการไฟฟ้านครหลวง MEA
executives and employees,
ร่วมใจประดับต้นดาวเรืองให้งามสะพรั่ง ในช่วง decorated the office with
flowers on the occasion
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาท marigold
of His Majesty King Bhumibol
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช เพือ่ แสดง Adulyadej’s royal cremation
to pay tribute to His
ความอาลัยและน้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ceremonies
Majesty and honor His Majesty’s
อันหาที่สุดมิได้ ณ บริเวณสวนหย่อม หน้าอาคาร benevolence at the garden in
front of the MEA head office.
ส�านักงานใหญ่ การไฟฟ้านครหลวง

บทบาทผูผ้ ลิต-จ�าหน่ายพลังงาน
กับ Energy 4.0

Roles of energy producers and
distributors and Energy 4.0
นายรุจ เหราบัตย์ รองผู้ว่าการธุรกิจและ
บริการ การไฟฟ้านครหลวง อภิปรายบทบาท
ผู้ผลิต-จ�าหน่ายพลังงานกับ Energy 4.0
ร่วมกับผู้บริหารจากหน่วยงานด้านพลังงาน
ชัน้ น�าของประเทศ และน�าเสนอผลงานทางด้าน
ธุรกิจบริการระบบไฟฟ้า 4.0 และโซลาร์
รูฟท็อป ภายในงานสัมมนาวิชาการประจ�าปี
Energy Symposium 2017 เรื่อง “Energy
4.0 โอกาสของอุตสาหกรรมไทย” ณ ห้อง
วิภาวดี บอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์
เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ
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“World Energy Green Innovation
& Signing Ceremony” supports the
private sector on electric vehicles
นายกี ร พั ฒ น์ เจี ย มเศรษฐ์ รองผู ้ ว ่ า การ
วิชาการและบริหารพัสดุ การไฟฟ้านครหลวง
เป็นประธานในการเปิดงาน “World Energy
Green Innovation & Signing Ceremony”
พร้ อ มปาฐกถาพิ เ ศษเกี่ ย วกั บ นโยบาย
ส่ ง เสริ ม ยานยนต์ ไ ฟฟ้ า และสถานี อั ด
ประจุไฟฟ้า ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นโดยภาค
เอกชนไทยในการประสานความร่วมมือกับ
บริษัทต่างประเทศเพื่อจัดตั้งโรงงานผลิต
รถยนต์ไฟฟ้า ณ ห้อง Ball room 1 โรงแรม
แชงกรีลา กรุงเทพฯ
Mr. Kirapat Jiamset, Assistant Governor for
Technology and Material Management,
MEA, presided over the opening ceremony
of "World Energy Green Innovation &
Signing Ceremony" and delivered a speech
on policies to support electric vehicles and
charging stations. The event was organized
by the private sector together with foreign
companies with an aim to set up a
manufacturing plant for electric vehicles.
The event was held at Ballroom 1,
Shangri-La Hotel Bangkok.
Mr. Ruj Herabat, Assistant Governor for Business
and Services, MEA, discussed the roles of
energy producers and distributors in Energy
4.0 era, joined by executives from leading energy
businesses nationwide. He also presented
achievements in Energy 4.0 and solar roof tops
installation business at the annual Energy
Symposium 2017 under the topic "Energy
4.0-Opportunities for Thai Industries” at Vibhavadi
Ballroom, Centara Grand at Central Plaza Ladprao
Hotel , Bangkok.

กฟน. พร้อมเดินหน้าต่อเนือ่ งถนนพญาไท
และถนนสุขมุ วิท มุง่ สูม่ หานครแห่งอาเซียน

MEA continues with Phayathai and Sukhumvit Road
projects to make Bangkok the hub of ASEAN
พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานในพิธี
พร้อมด้วย นายชัยยงค์ พัวพงศกร ผู้ว่าการ
การไฟฟ้ า นครหลวง และคณะผู ้ บ ริ ห าร
การไฟฟ้านครหลวง ร่วมเปิดงาน “พิสจู น์เมือง
สวยไร้เสา” เพื่อติดตามผลการด�าเนินงาน
น�าสายสือ่ สารลงใต้ดนิ และรือ้ ถอนเสาไฟฟ้า
โครงการถนนพระพหลโยธิน ณ อาคารเบญจรังสฤษฎ์ สถานีวทิ ยุโทรทัศน์กองทัพบก ถนน
พหลโยธิน กรุงเทพฯ โดย กฟน. เล็งเห็นถึง
อนาคตความก้าวหน้าทันสมัยของมหานคร
ที่ต้องพัฒนาระบบไฟฟ้าในพื้นที่ส�าคัญทาง
เศรษฐกิจของกรุงเทพมหานครทีล่ า�้ สมัยตอบ

รับไลฟ์สไตล์คนเมือง ถนนพหลโยธินเป็น
หนึ่ ง ในพื้ น ที่ ส� า คั ญ ของกรุ ง เทพมหานคร
ที่ กฟน. เตรียมความพร้อมด้านระบบไฟฟ้า
ไว้รองรับ โดยเปลีย่ นระบบสายไฟฟ้าอากาศ
เป็ น สายไฟฟ้ า ใต้ ดิ น และจ่ า ยไฟฟ้ า แล้ ว
ตั้งแต่ปี 2557 มีระบบการจัดการโครงข่าย
ไฟฟ้ามหานคร “the MetGE : METRO GRID
ENABLER” มาควบคุ ม จั ด การ ระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ พร้อมรองรับเทคโนโลยี
ทางด้านพลังงานไฟฟ้าแห่งอนาคต “เพราะ
กรุงเทพฯ คือ เมืองหลวง การไฟฟ้านครหลวง
การไฟฟ้าของคนเมืองหลวง”

General Anupong Paochinda, Minister of
Interior, presided over the ceremony, joined
by Chaiyong Puapongsakorn, MEA
Governor, and MEA executives at “Pole-free
City” event to follow the progress of moving
communication wires to underground and
removing electricity poles along Phaholyothin
Road. The event took place at Benjarangsarit
Building, Royal Thai Army Radio and
Television, Phaholyothin Road, Bangkok.
MEA sees the future of the city and the
need to improve the electrical systems in
economic areas to cater to modern lifestyle.
Phaholyothin Road is an important area of
Bangkok and MEA is preparing to improve
the electrical systems and change to
underground cables since 2014. The project
“the MetGE : METRO GRID ENABLER”
helps control the smart electrical system
and caters to future electrical technology.
“Because Bangkok is the capital city.
MEA is power utility for the people in the
capital city.”
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POWER FOCUS

EHang 184

โบก-โบย-บิน ไปกับ
อากาศยานไร้คนขับ
เรื่อง เอสเค/ SK ภาพ EHang, Vahana Project

เมื่อต้นปี 2560 โดรนแท็กซี่ EHang 184
ไร้คนขับล�ำแรกของโลก ได้ปฏิวัติวงกำร
ขนส่ ง สำธำรณะอย่ ำ งที่ ไ ม่ เ คยมี ใ ครท� ำ
มำก่อน โดยหน่วยงำนด้ำนคมนำคมขนส่ง
ของรัฐบำลเมืองดูไบ สหรัฐอำหรับเอมิเรตส์
ได้เปิดเผยในทีป่ ระชุม World Government
Summit ที่ผ่ำนมำว่ำ จะให้บริกำรโดรน
แท็ ก ซี่ ภ ำยในปี 2017 รวมถึ ง ได้ มี ก ำร
ทดสอบจริงไปแล้วเมือ่ ไม่นำนมำนีท้ นี่ ำ่ นฟ้ำ
นครดูไบ ซึง่ ควำมไฮเทคโนโลยีของเจ้ำโดรน
ส่วนบุคคลล�ำนี้อยู่ท่ีกำรประมวลผลด้วย
ระบบอัตโนมัติและขับเคลื่อนโดยพลังงำน
ไฟฟ้ ำ เท่ ำ นั้ น นอกจำกนี้ ร ะบบยั ง คอย
รำยงำนเส้นทำงให้แก่ผู้โดยสำรผ่ำนระบบ
น�ำทำงตลอดเวลำระหว่ำงใช้บริกำรอีกด้วย
ล่าสุด Airbus เจ้าแห่งอุตสาหกรรมผลิต
เครื่องบินนั้นก็ไม่น้อยหน้า เพราะได้ถอย
โครงการ Vahana Project แท็กซีอ่ ากาศยาน
ขับเคลือ่ นอัตโนมัตไิ ร้คนขับนามว่า Vahana
พร้อมให้บริการจริงในอีก 3 ปีข้างหน้า
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ภายในห้องโดยสาร EHang 184

แซค เลิฟเวอริง Project Executive แห่ง
Vahana Project เผยว่า แท็กซี่อากาศถูก
ออกแบบและพัฒนาโดยหน่วยงาน A3 สร้าง
แท็กซี่ลอยฟ้าไร้คนขับ ลักษณะคล้ายกับ
เฮลิคอปเตอร์ขนาด 1 ที่นั่ง ขับเคลื่อนแบบ
อัตโนมัติด้วยมอเตอร์ใบพัด 4 ด้าน หน้า
และหลังระหว่างห้องโดยสาร พร้อมปีกด้านบน
ที่ปรับองศาได้ อีกทั้งมีฟังก์ชั่นตรวจจับสิ่ง
กีดขวาง รวมถึงเรียกใช้บริการง่ายๆ เพียง
คลิ ก ผ่ า นแอปพลิ เ คชั่ น เหมื อ นกั บ อู เ บอร์
อย่างไรอย่างนั้น ส่วนค่าใช้จ่ายคาดว่าพอๆ
กั บ ค่ า แท็ ก ซี่ ที่ มี ร าคาอยู ่ ร าว 1.50-2.50
ดอลลาร์ ส หรั ฐ/ไมล์ นับว่าราคาย่อมเยา
กว่าที่คาดเอาไว้มาก

Vahana Project / Airbus

ทอม เอนเดอร์ส ซีอโี อของแอร์บสั บริษทั
ผูผ้ ลิตอากาศยานและเฮลิคอปเตอร์พาณิชย์
ทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ แห่งหนึง่ ของโลก เผยถึงแผนทีจ่ ะ
ทดสอบอากาศยานไร้คนขับรุ่นต้นแบบใน
ช่วงสิน้ ปีทจี่ ะถึงนี้ เมือ่ เดือนมกราคมทีผ่ า่ นมา
ในการประชุมสุดยอดเทคโนโลยี ณ เมือง
มิวนิก ประเทศเยอรมนี ทั้งนี้หัวหน้าหน่วย
ผู้รับผิดชอบโปรเจ็กต์ โรดิน ไลยาซอฟฟ์
(Rodin Lyasoff) มัน่ ใจว่า วาฮานาจะเป็นรูป
เป็นร่างภายในสิ้นปี 2560 อย่างแน่นอน
เนือ่ งจากเทคโนโลยีทกุ อย่างมีพร้อมอยูแ่ ล้ว
ตั้งแต่แบตเตอรี่ มอเตอร์ ตลอดจนระบบ
สนับสนุนการบิน ส่วนเรื่องที่ต้องท�าให้ได้
ในตอนนี้ นั่นคือระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติ
หากส�าเร็จ ไม่วา่ จะเป็นแท็กซีอ่ ากาศล�าไหน
ก็ตาม จะสามารถหลบเลี่ยงสิ่งกีดขวางบน
น่านฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกเหตุผล
หนึ่งก็เพื่อลดเปอร์เซ็นต์การเกิดอุบัติเหตุ
ให้ได้มากที่สุด
อนึง่ แท็กซีข่ นส่งทางอากาศโมเดลแรกนี้
จะได้ Modern Technology Solutions,
Inc. หรื อ MTSI บริ ษั ท สั ญ ชาติ ฝ รั่ ง เศส
ท�าหน้าทีใ่ นการบินทดสอบ ส่วนบริษทั Soar
Oregon จะเป็นผู้ให้การสนับสนุนในการ
ทดสอบต่ อ ไป อี ก ทั้ ง คาดว่ า การเดิ น ทาง
แห่งอนาคตครั้งนี้จะสามารถให้บริการจริง
ได้ภายในปี 2563
ส่ ว นสำยบริ โ ภคอย่ ำ งเรำเรี ย ก
เฮลิคอปเตอร์ ไร้คนขับนี้ ขึ้นไปโบยบินหนี
สภำพจรำจรอันคับคั่งเบื้องล่ำงได้เมื่อไหร่
นั้นก็คงต้องติดตำมกันต่อไป แต่สิ่งที่จะ
เกิดขึน้ อย่ำงแน่นอนหำกโครงกำรเครือ่ งบิน
ไร้คนขับนี้ประสบผลส�ำเร็จ นั่นก็คือสำย
กำรบินต่ำงๆ จะสำมำรถลดต้นทุนค่ำใช้จำ่ ย
ได้ถึงปีละ 35,000 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ เป็น
ผลให้รำคำค่ำตั๋วโดยสำรของสำยกำรบิน
ต่ำงๆ ก็จะรำคำถูกลงไปด้วย ซึ่งก็เป็นผลดี
ส�ำหรับผู้ใช้งำนอย่ำงเรำทั้งนั้น

ภาพสเกตซ์ Vahana Project / Airbus

SELF-FLYING
AIR TAXI
At the beginning of 2017, EHANG 184
autonomous aerial vehicle drone revolted
all public transports as no one had done
before. That is, according to the plan of
Dubai’s Road & Transportation Agency, the
United Arab Emirates revealed in the latest
World Government Summit that the taxi
drone service would be available in 2017
and the safe flight had been recently tested
in Dubai. The hi-technology of this private
drone is evaluated with an automatic system
and powered by electricity only. The system
also gives notifications to the passenger via
a navigation application throughout the
whole trip.
Lately, aeronautics industry giant Airbus
stepped into the commuting public by
launching Vahana Project – an automated
pilotless flying taxi Vahana which will be on
service in the next 3 years.
Zach Lovering, Project Executive of Vahana
Project, revealed that the flying taxi3 was
designed and developed by the A team
which aimed to create a helicopter-like

one-seat vehicle automatically driven with
four-sided propellers, at the front and the
back between the cockpit, with adjustable
wings and navigation sensoring functions.
The service is easily charged by an application
like UBER with the same fare rate as other
normal taxis around USD 1.50-2.50 per
mile, considerably cheaper than expected.
Tom Enders, CEO of Airbus – a worldwide
leader in aeronautics and helicopters,
unveiled the plan to test this driverless
flying prototype by the end of this coming
year. Last January, Rodin Lyasoff, the
Airbus executive in charge of the project,
announced in the Digital-Life-Design
Conference in Munich, Germany that
Vahana would be a full-sized prototype in
the air by 2017 because all technologies
like batteries, motors and avionics, are readily
functioned. What needs to be developed
now, as he stated, is the autonomous
system. When it is successfully operated,
any flying taxi will have full automation and
sense-and-avoid technology to achieve
higher safety levels while allowing more
vehicles to share the sky, including
minimising accidents as much as possible.
The flight of this first flying-taxi prototype will
be tested by the French company Modern
Technology Solutions, Inc. (MTSI) and Soar
Oregon, respectively. It is expected that
the futuristic journey will be in real service
by 2020.
For consumers like us, it is questioned when
we can actually fly away with this pilotless
helicopter to escape traffic jam on the
ground. Nevertheless, what certainly happens
is that, once the self-piloted flying vehicle
project is successful, all airlines will be able
to save their cost up to USD 35,000 and
the ticket price will be lower – all of which
are good for users like us.
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AEC

อาเซียนร่วมใจหนุนพลังงานสะอาด

ASEAN Go Green
เรื่อง เอสเค / SK

ช่วง 1 ทศวรรษที่ผ่านมา ค่าเฉลี่ยการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศสมาชิก
อาเซียนสูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลก ถ้านับเป็น
ตัวเลขก็ 2.64 ตันเมตริกต่อปี หลายประเทศ
ใน AEC จึงต้องเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้า
ด้ ว ยพลั ง งานสะอาด เพราะนอกจากช่ ว ย
ลดมลภาวะให้แก่โลกแล้ว พลังงานสะอาด
ยังสามารถน�ามาใช้แบบไม่มีวันหมด อีกทั้ง
ช่ ว ยแก้ ป ั ญ หาเกี่ ย วกั บ การเปลี่ ย นแปลง
สภาพภูมิอากาศที่ถูกต้องและยั่งยืน
Since the last decade, the average carbon
dioxide (CO2) emissions in ASEAN
countries have been higher than other
parts of the world, approximately 2.64
metric tons per year. Consequently, many
AEC countries increase the proportion
of electricity generation with renewable
energy as it helps reduce pollutions on
earth. Moreover, the ‘clean’ energy can
be reused endlessly, together with solving
problems on climate changes righteously
and sustainably.
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สิงคโปร์ประสบผลส�าเร็จ
ในการติดตั้งระบบเซลล์แสงอาทิตย์
ลอยน�้าครั้งแรกในโลก

หลังจากน�าร่องติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์
บนสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ อย่างซูเปอร์ทรี
(Supertrees) สวนพฤกษศาสตร์ริมอ่าว
มารีนา่ เบย์ โดยคาดว่าจะสามารถผลิตกระแส
ไฟฟ้าได้มากถึง 130 เมกะวัตต์ และเพิ่ม
เป็น 350 เมกะวัตต์ในอีก 5 ปีข้างหน้า หรือ
ประมาณร้อยละ 5 ของช่วงความต้องการ
ใช้ไฟฟ้าสูงสุด เพื่อให้ได้ก�าลังการผลิตที่
มากกว่าเดิม ส�านักงานสาธารณูปโภคกลาง
(PUB) ร่ ว มกั บ ส� า นั ก งานคณะกรรมการ
พั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ
(EDB) และส�านักงานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
(NEA) ได้พัฒนาไปอีกขั้นด้วยการติดตั้ง
ระบบผลิ ต กระแสไฟฟ้ า ลอยน�้ า ได้ เ ป็ น
ครั้งแรกในโลกที่อ่างเก็บน�้า Tengeh ย่าน
Tuas โดยใช้เม็ดเงินในการลงทุนกว่า 11
ล้านเหรียญสิงคโปร์ หรือ 270 ล้านบาท
ผลที่ ไ ด้ คื อ แผงพลั ง แสงอาทิ ต ย์ ล อยน�้ า
สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้า
มากกว่าแผงพลังแสงอาทิตย์บนชั้นดาดฟ้า
ร้อยละ 20 ทั้งยังลดข้อจ�ากัดในเรื่องพื้นที่
ของสิงคโปร์และยังมีค่าใช้จ่ายที่น้อยกว่า

source : www.straitstimes.com

SINGAPORE’S SUCCESS IN BUILDING
WORLD’S 1ST SOLAR-POWERED FLOATING
GARDEN

After installing solar panels on the colossal
construction “Supertrees” in the botanical
garden at Marina Bay which is expected
to generate electricity up to 130 megawatts
and 350 megawatts in the next five
years (5% of maximum electricity demand),
Public Utilities Board (PUB), Singapore
Economic Development Board (EDB)
and National Environment Agency (NEA)
move up to another development by
implementing floating solar-cell systems
in Tengeh Reservoir in Tuas area with
SGD 11 million or THB 270 million investment.
The result is that, when compared to solar
panels on the rooftop, the floating solar
photovoltaic test-bed increases more than
20% of electricity generation.The systems not
only minimise Singapore’s limitations on space,
but also have lower costs and expenses.

PHILIPPINES GEAR UP TO REDUCE CO2
EMISSIONS AND AIM AT SOLAR ENERGY

ฟิลิปปินส์ตั้งเป้าลดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ มุ่งใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์

เป้าหมายส�าคัญในอีก 5 ปีข้างหน้า
ของฟิ ลิ ป ปิ น ส์ ก็ คื อ ลดการปล่ อ ยก๊ า ซ
คาร์ บ อนไดออกไซด์ ล งให้ ไ ด้ ร ้ อ ยละ 70
อี ก ทั้ ง ต้ อ งการมุ ่ ง ใช้ พ ลั ง งานทดแทนมา
ผลิตไฟฟ้ามากถึง 15.3 กิกะวัตต์ โดยให้
น�้ า หนั ก ไปที่ พ ลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ เ ป็ น
พลังงานหลัก ซึ่งความต้องการใช้ไฟฟ้าใน
5 ปีต่อไปของคนฟิลิปปินส์คาดว่าจะอยู่ที่
7,000 เมกะวัตต์ จากปัจจุบันที่ประเทศมี
ก�าลังการผลิตกระแสไฟฟ้าอยู่ที่ 21,423
เมกะวัตต์ (ข้อมูลล่าสุดเมื่อ 31 ธันวาคม
2559) โดยเชื้ อ เพลิ ง ถ่ า นหิ น มี สั ด ส่ ว น
มากที่สุดอยู่ที่ร้อยละ 46 แต่พลังงานลม
พลังงานแสงอาทิตย์และชีวมวล กลับมีเพียง
ร้อยละ 1 เท่านั้น
รั ฐ บาลจึ ง เริ่ ม ด� า เนิ น การเดิ น หน้ า
สนั บ สนุ น พลั ง งานสะอาด โดยจั บ มื อ กั บ
ส�านักงานพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ กระทรวง
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึง
คณะกรรมาธิ ก ารการเปลี่ ย นแปลงทาง
ภูมิอากาศ เพื่อพัฒนานโยบายพลังงานที่
ยั่งยืน และได้น�าร่องอนุมัติด�าเนินโครงการ
พลังงานไฟฟ้าจากแผงพลังงานแสงอาทิตย์
ซึ่งมีกา� ลังการผลิตถึง 185 เมกะวัตต์ ถือเป็น
โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใหญ่ที่สุด
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

source : www.technology.inquirer.net
ww.bouygues-construction.com

จะเห็นได้ว่าพลังงานสะอาดอย่างพลังงาน
แสงอาทิ ต ย์ คื อ เทรนด์ ห ลั ก ของประเทศ
ประชาคมอาเซี ย น หากมองในแง่ ข องการ
พัฒนาโครงการการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ สามารถก่อสร้างแล้วเสร็จได้
ภายในระยะเวลา 1 ปี (ในกรณีที่โครงการนั้น
มีกา� ลังผลิตมากกว่า 100 MW) เรื่องต้นทุน
ของแผงพลังงานแสงอาทิตย์นั้นก็เริ่มที่จะ
ลดลง อี ก ทั้ ง การผลิ ต ไฟฟ้ า จากพลั ง งาน
แสงอาทิ ต ย์ ก็ ไ ม่ ส ่ ง ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพ
ของประชากรและระบบนิเวศทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม จึงไม่เป็นทีน่ า่ แปลกใจทีห่ ลายรัฐบาล
เดิ น หน้ า ผลั ก ดั น และพั ฒ นาให้ พ ลั ง งาน
แสงอาทิ ต ย์ เ ป็ น ก� า ลั ง หลั ก ที่ จ ะเข้ า มาแก้
ปั ญ หาการขาดแคลนพลั ง งานไฟฟ้ า ที่
หลายประเทศประสบปัญหาอยู่ในขณะนี้

An important target of the Philippines in the
next five years is to reduce CO2 emissions
down to 70% and use renewable energy
to generate electricity up to 15.3 GW by
mainly concentrating on the use of solar
energy. It is expected that the Filipinos’
electricity demand will be up to 7,000 MW
in the next five years. At present, the
country’s power generation is about 21,423
MW (regarding the latest report on 31st
December 2016). 46% of the power is
mainly generated from coal energy, but
only 1% from wind energy, solar energy
and biomass energy.
The Filipino government therefore gears up
to support clean energy in cooperation with
National Economic and Development
Authority (NEDA), Ministry of Environment
and Natural Resources and National
Climate Change Committee to develop
the policy on renewable energy and pilot
the project of electrical energy with solar
panels which has generating capacity up
to 185 MW, regarded as the largest project
of solar energy in South East Asia.
As can be seen, clean energy as solar
energy is now the major trend among
ASEAN countries. Considering development
of power generation with solar energy,
this can be implemented within one year
(i.e. in case that the project’s generating
capacity is more than 100MW). and cost
of solar panels has been reduced gradually.
Furthermore, power generation by solar
energy does not affect people’s health
nor ecology systems, both directly and
indirectly. Therefore, it is not surprising
that several governments try to move
forward, support and develop solar energy
as the main power to solve problems on
electrical shortage which many countries
are confronting today.
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C OVER STOR Y

นวัตกรรม

เพื่อมหานครแห่งอนาคต

SMART INNOVATIONS FOR FUTURE METROPOLIS
เรื่อง Thanyalak Y. ภาพ MEA

ด้ ว ยกระแสโลกาภิ วั ต น์ ที่ ก� า ลั ง ผลั ก ดั น โลกให้ เ ข้ า สู ่ ยุ ค
เทคโนโลยีอย่างเต็มตัว การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) องค์กร
ชัน้ น�าด้านระบบจ�าหน่ายพลังงานไฟฟ้าในระดับสากล จึงมุง่ มัน่
ที่ จ ะยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของมหานครด้ ว ยนวั ต กรรม
ที่ลา�้ สมัย
ชัยยงค์ พัวพงศกร ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง ได้บอก
เล่าถึงสิง่ ทีก่ ารไฟฟ้านครหลวงก�าลังวางแผนเพือ่ มุง่ สูค่ วามเป็น
“Smart Metro” ในงานเปิดตัว The MetGE (Metro Grid
Enabler) ที่ โ รงละครสยามพิ ฆ เนศ เมื่ อ เดื อ นสิ ง หาคม
ที่ผ่านมา ซึ่งภารกิจครั้งนี้มีเป้าหมายส�าคัญคือ การน�าพา
มหานครแห่งนีก้ า้ วไปสูอ่ นาคตอย่างมัน่ คงนัน่ เอง MEA Life+
ฉบับนี้จึงได้รวบรวมและสรุปสิ่งที่ท่านผู้ว่าการ กฟน. ได้กล่าว
ไว้มาให้อ่านกันอีกครั้ง
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As Globalisation has continually driven and
pushed our world into the Age of Technology
with a full force, Metropolitan Electricity
Authority (MEA), one of the international
leading organisations in the electric power
industry, is determined to enliven people’s
quality of life in Bangkok City with revolutionary
innovations.
Mr. Chaiyong Puapongsakorn, Governor of
Metropolitan Electricity Authority (MEA),
announced MEA’s “Smart Metro” Plan in
the product launch “The MetGE (Metro Grid
Enabler)” at Siam Pic-Ganesha Theatre last
August with a mission to move forward our
metropolis to endure in the future steadily.
MEA Life+ therefore recollects and concludes
the Governor’s statements for our readers to
read and review in this issue.

“UNDERGROUND CABLES”
FOR BRIGHT LANDSCAPE
OF METROPOLIS

“สายไฟฟ้าใต้ดิน” ภูมิทัศน์อันสดใสของ
นครหลวง
"ด้วยเหตุทไี่ ลฟ์สไตล์ของคนในเมืองหลวง
มีลักษณะเฉพาะตัวคือ เร่งรีบวุ่นวาย แต่กระนั้น
ก็แฝงไว้ด้วยความสะดวกสบายและหรูหรา
ถือเป็นอีกมิติหนึ่งที่ต่างจากผู้อาศัยอยู่ใน
เมืองอืน่ ๆ การบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าให้
รองรับกับวิถชี วี ติ คนเมืองจึงถือเป็นความท้าทาย
ของเรา ซึง่ โครงการหนึง่ ทีก่ ารไฟฟ้านครหลวง
ท�ามาตลอด คือโครงการเปลี่ยนระบบสาย
ไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน เพราะเรา
เชื่ อ ว่ า คนเมื อ งทุ ก คนอยากเห็ น ภาพถนน
ที่สวยงาม ปลอดเสาและสายไฟฟ้า
อย่างไรก็ตาม การน�าสายไฟฟ้าลงใต้ดนิ
ไม่ใช่เรือ่ งง่าย เพราะ กฟน. ไม่สามารถจะปิด
เส้นทางเพื่อขุดถนน เปิดหน้าดิน และฝังท่อ
ได้ทุกครั้ง จึงจ�าเป็นต้องใช้เทคโนโลยีในการ
ดันท่อด้วยเครื่องจักรกลขนาดใหญ่ แต่ถึง
อย่างนั้นในแต่ละวันจะสามารถท�างานได้
ในช่วงเวลาเที่ยงคืนถึงตีสี่เท่านั้น เพื่อลด
ผลกระทบด้านการจราจร ซึ่งเป็นระยะเวลา
ที่น้อยมาก จึงเป็นเหตุให้ไม่สามารถด�าเนิน
โครงการได้รวดเร็วตามความต้องการของ
คนเมือง นอกจากนี้ท่านนายกรัฐมนตรียัง
ด�าริให้เร่งรัดด�าเนินโครงการสายใต้ดินให้

ส�าเร็จภายใน 5 ปี จากแผนการเดิมที่มีระยะ
เวลา 10 ปี จึงถือเป็นความท้าทายอีกขั้นหนึ่ง
ของการไฟฟ้านครหลวง
ปัจจุบนั กฟน. น�าสายไฟฟ้าลงดินไปแล้ว
หลายถนน ในพื้ น ที่ เ ศรษฐกิ จ ท่ อ งเที่ ย ว
โบราณสถานที่ส�าคัญ เช่น ถนนสีลม สุขุมวิท
พหลโยธิน ราชวิถี พระราม 3 ศรีอยุธยา ส่วน
สายที่ยังเห็นอยู่ในบางพื้นที่คือสายสื่อสาร
ซึ่ ง ที่ ผ ่ า นมาเราอาจประชาสั ม พั น ธ์ เ รื่ อ ง
ดังกล่าวน้อยไป หลายคนอาจยังไม่ทราบ
ต่อไปนี้เราตั้งใจที่จะบอกกล่าวด้วยข้อความ
และสัญลักษณ์ต่างๆ อย่างโครงการล่าสุด
คือถนนรัชดาภิเษก เราก�าลังด�าเนินการให้
แล้วเสร็จในเร็ววัน รวมถึงเส้นทางอื่นๆ ที่
ตั้งเป้าจะท�าให้เสร็จสิ้นภายใน 5 ปี"

‘As the lifestyle of city people is unique - that
is, hectic and chaotic, but convenient and
luxurious - which is different from that of
those who live in other towns, the power
management to serve residents in the
city becomes our challenge. A project
which MEA has been implementing is
the replacement of overhead lines with
underground cables as we believed
that everyone wants to see beautiful road,
without electric poles and overhead lines
However, the installation of underground
cables is not easy because MEA cannot
always close traffic routes to excavate,
open cut or drill because it is necessary
to use pipe-jacking technology with a
gigantic machine. Moreover, to avoid
traffic problems, we can only work during
midnight to 4 pm each day. Such an amount
of time is considerably very short, disabling
us to work on the project as fast as people
in the city want to. The Prime Minister has
also urged MEA to speed up the project
and get it implemented within 5 years
instead of 10 years as set in the original
plan. This is another challenge which
MEA needs to pass.
Today, MEA has installed underground
cables on many routes in economic areas,
tourist attractions, important historical sites
such as Silom Road, Sukhumvit Road,
Phaholyothin Road, Rajavithi Road,
RAMA III Road, Sri Ayutthaya Road. The
existing overhead lines in some areas are
telecommunication cables of which we
have not provided information or many
people have not known. From now on, we
will publicize with more messages and
symbols, for example, the latest project on
Ratchadaphisek Road which MEA plans to
implement soon, including that of other
routes to be completed within 5 years.”
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พลังงานแห่งเมืองอัจฉริยะ
"เรื่องหนึ่งที่ลืมพูดถึงไม่ได้คือเรื่องของ
พลังงานทดแทน หลายคนคงเคยรับรูเ้ กีย่ วกับ
Solar Rooftop ในเขตเมืองหลวง และ Solar
Farm ในเขตภู มิ ภ าค โดยมุ ม มองของคน
ส่วนใหญ่เชื่อว่า เมืองหลวงท�าได้แค่ติดตั้ง
Solar Cell บนหลั ง คาที่ เ พี ย งพอต่ อ การ
ใช้งานในครัวเรือน แต่หากคิดจะท�าโรงงาน
พลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่จะต้องอาศัย
พื้นที่เป็นร้อยไร่
แต่การไฟฟ้านครหลวงไม่เชื่ออย่างนั้น
เพราะ กฟน. จะท�า Smart Metro Solar
ที่เหมาะกับเมืองหลวง ซึ่งหากพิจารณาสิ่ง
ปลู ก สร้ า งในเมื อ งหลวงปั จ จุ บั น จะเห็ น ว่ า
หลายแห่งเป็นตึกสูงรูปทรงแปลก ซึ่งตึกสูง
รู ป ทรงแปลกๆ นั่ น เอง คื อ พื้ น ที่ ที่ จ ะเป็ น
โรงงานพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ใน
มหานครได้
หลายคนอาจยึดติดกับ Solar Cell แบบ
แผงสี่เหลี่ยม แต่ กฟน. จะท�า Smart Metro
Solar ที่ ติ ด ตั้ ง แผงโซลาร์ ขึ้ น ไปในแนวตั้ ง
ดังนั้น ในอนาคตการไฟฟ้านครหลวงจะมี
บริการรับออกแบบอาคารและติดตั้ง Solar
Cell ในรูปแบบสถาปัตยกรรมต่างๆ ตามที่
ลูกค้าต้องการ ในขณะเดียวกันก็จะมีระบบ
บริหารจัดการควบคู่กันไป"
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POWER OF SMART CITY
“One issue which needs to be mentioned
is renewable energy. Many people have
probably known about Solar Rooftop in
Bangkok city and Solar Farm in regional
areas. In their view, it is believed that the
installation of solar cell on the roof is
sufficient for power consumption in the city
whereas a huge solar-cell plant requires
hundred rais of lands.
Lots of people are familiar with squareshaped solar cell, but MEA will create
Smart Metro Solar, the vertical solar cell.
Therefore, in the future, we will offer services
on building design with an installation
of vertical solar cell in different kinds
of architecture as customers demand,
including other management systems
involved.”

กฟน. จะท�า Smart Metro Solar
ที่เหมาะกับเมืองหลวง ซึ่งหากพิจารณา
สิ่งปลูกสร้างในเมืองหลวงปัจจุบัน
จะเห็นว่าหลายแห่งเป็นตึกสูง
รูปทรงแปลก ซึ่งตึกสูงรูปทรงแปลกๆ
นั่นเอง คือพื้นที่ที่จะเป็นโรงงานพลังงาน
แสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ในมหานคร

SUPER EV MULTICHARGING PORT:
INNOVATION OF METROPOLIS

พอร์ตชาร์จ EV นวัตกรรมมหานคร
"นวั ต กรรม Disruptive อี ก ตั ว หนึ่ ง ที่
มาแรงและเร็วแบบไม่คาดคิดคือ รถยนต์
พลังงานไฟฟ้า หรือ EV (Electric Vehicle)
ดั ง จะเห็ น ได้ ว ่ า มี น โยบายรั ฐ บาลเกิ ด ขึ้ น
เรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมให้มีการตั้ง
สถานีชาร์จ การออกแบบผลิตรถยนต์ไฟฟ้า
การพั ฒ นาแบตเตอรี่ ซึ่ ง หลายหน่ ว ยงาน
ประกาศว่าอยากเป็นผู้น�าในเรื่องของการ
ตั้งสถานีชาร์จรถไฟฟ้า แต่ในมุมมองของ
การไฟฟ้านครหลวงนั้น ต้องการเป็น Smart
Metro โดยมุ่งไปในเรื่อง Smart Super EV
Multi Charging Port ซึ่ ง ค� า ว่ า 'พอร์ ต '
หมายถึงจะมีขนาดใหญ่กว่าสถานีชาร์จไฟ

ในอนาคตรถ Super EV ทุกยี่ห้อจะมาชาร์จ
ที่พอร์ตชาร์จไฟของ กฟน.
ปัจจุบันอุปสรรคที่เกิดขึ้นในสถานีชาร์จ
รถไฟฟ้าคือ รถแต่ละยีห่ อ้ หัวชาร์จไม่เหมือนกัน
ซึ่งหมายความว่า เมื่อขับรถยนต์ไฟฟ้ายี่ห้อ
ไหนก็ตอ้ งขับไปหาสถานีชาร์จไฟของยีห่ อ้ นัน้
แต่ในอนาคตการไฟฟ้านครหลวงวางแผนจะ
สร้างพอร์ตส�าหรับชาร์จรถไฟฟ้าได้ทุกยี่ห้อ
ดั ง นั้ น เ ว ล า ที่ ร ถ S u p e r E V นั ด
พบกั น ผู ้ ขั บ ขี่ จ ะนั ด กั น ที่ พ อร์ ต พารากอน
พอร์ตเอ็มบาสซี่ พอร์ตเซ็นทรัลเวิลด์ ซึ่งเป็น
พอร์ตที่ กฟน. ไปติดตัง้ ให้ นีค่ อื ความ 'Smart'
ที่การไฟฟ้านครหลวงคิดและมองเห็น"

“Another Disruptive Innovation which
becomes unexpectedly ‘fast and furious’
is EV or Electric Vehicle. As generally known,
our government keeps launching policies
which support the establishment of charging
stations, the production and design of
electric vehicles or the development of
EV batteries. Many organisations have
declared that they would like to be a leader
in constructing EV charging stations.
On the other way round, MEA aims at Smart
Metro by gearing to construct Smart Super
EV Multi Charging Port which is bigger than
a charging station. In the future, all Super
EVs’ brands will be charged at MEA’s ports.
Nowadays, a problem of EV charging
stations is that each car brand has different
types of charging ports. That means EVs
need to be charged only at their own EV
brands’ charging stations. In the future,
MEA plans to build charging ports for all
EV brands. At the moment, for example,
when Super EVs’ owners have a meeting,
they usually see each other at Siam Paragon,
Central Embassy or Central World where
MEA have built charging ports. This is
something ‘Smart’ which MEA has thought
of and foreseen.”
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APPLICATIONS THAT COMPRESS
THE WORLD IN A PALM
OF YOUR HAND

แอปพลิเคชันย่อโลกให้อยู่ในมือ
"นวัตกรรมตัวส�าคัญทีเ่ รามองเห็นควบคู่
ไปกั บ รถไฟฟ้ า คื อ แอปพลิ เ คชั น บนมื อ ถื อ
เพราะปัจจุบันสิ่งที่คนในมหานครขาดไม่ได้
คื อ โทรศั พ ท์ มื อ ถื อ และแอปพลิ เ คชั น บน
มือถือ ซึ่งแม้ทุกวันนี้จะมีแอปพลิเคชันบน
มื อ ถื อ อยู ่ แ ล้ ว มากมาย แต่ แ อปพลิ เ คชั น
ส�าหรับรถไฟฟ้ายังไม่มี
ดังนั้น สิ่งที่เราก�าลังท�าอยู่ ฟังก์ชันแรก
คื อ การค้ น หาสถานี ช าร์ จ ที่ ใ กล้ ที่ สุ ด และ
หัวชาร์จว่าง เพื่อที่เราจะไม่ต้องไปรอต่อคิว
ยาวเหมือนปั๊มแก๊ส ส่วนฟังก์ชันที่สองคือ
สามารถจองหัวชาร์จไว้ล่วงหน้า เพื่อให้เรา
วางแผนการใช้รถไฟฟ้าในแต่ละวันได้ โดย
ฟังก์ชันนี้ส�าคัญมาก เพราะการใช้รถไฟฟ้า
สิ่ ง ส� า คั ญ ที่ สุ ด ก็ คื อ พลั ง งานที่ เ หลื อ อยู ่ ใ น
แบตเตอรี่ หากไม่มีการวางแผนที่ดีก็อาจเจอ
ปัญหาแบตฯหมดก่อนไปถึงสถานีชาร์จได้
ส่วนอีกฟังก์ชันหนึ่ง คือการช�าระเงินผ่าน
โทรศัพท์มอื ถือ ทัง้ ระบบ PromptPay, eWallet
หรือระบบอื่นๆ ที่ก�าลังจะเกิดขึ้นในอนาคต
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อีกหนึ่งฟังก์ชันเด่นที่ กฟน. คิดไว้คือ
Track My EV เพราะอนาคต IoT หรือ Internet
of things จะมาแรงมาก ซึ่ง Internet of
Things คือระบบที่ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้
จะมีหมายเลขประจ�าตัว เช่น แก้วน�้าก็อาจ
มีหมายเลขประจ�าตัวที่เราสามารถกดจาก
มือถือดูได้วา่ แก้วยังมีนา�้ อยูห่ รือเปล่า ซึง่ จาก
สิ่งนี้เราจะประยุกต์ใช้กับรถ EV โดยเฉพาะ
อย่ า งยิ่ ง ในกรณี ที่ ร ถหายหรื อ ลื ม ที่ จ อดรถ
เราสามารถใช้มือถือช่วยค้นหาได้ว่ารถอยู่
ทีไ่ หน ทัง้ ยังใช้โปรแกรมวิเคราะห์ว่าพลังงาน
ในรถตอนนี้เหลืออยู่เท่าไหร่ หากรถเราถูก
ขโมย เราก็อาจจะทราบว่าตอนนี้รถเราอยู่
ใกล้ชายแดนแต่พลังงานในรถเหลือไม่ถึง
10% น่าจะติดตามได้ทัน ซึ่งอนาคตอันใกล้
จะสามารถใช้ โ ทรศั พ ท์ มื อ ถื อ บั ง คั บ รถได้
เหมือนกับการเล่นเกม"

“An innovation which, we think, should go
in parallel with EVs is the application on
smartphones because the ‘must-have’
gadgets of city people are smartphones
and applications. Even though many applications
are available these days, there is no app for EVs.
Thus, the first function which MEA is creating
is to search for nearest charging stations
and available plug-in connectors so that
EV drivers do not have to wait in a long
queue as in a LPG gas station. The second
function is to reserve a charging connector
beforehand in order to plan how to use EVs
each day. This feature is very important
because the EV usage depends on the
power left in the battery. If the trip is not
well-planned, the vehicle might not reach
a charging station because its battery has
run out. Another function is the payment
system via smartphones with PromptPay
and eWallet or other systems in the
forthcoming future.
One remarkable function which MEA has
considered to create is “Track My EV”. In the
nearest future, IoT or Internet of Things will
be extremely influential. This is a system
which provides everything with unique
identifiers; for example, a glass may have
a number code which we can search from
our smartphone whether it still has water
inside. MEA has applied this idea with EVs,
especially when people lose their EV or
forget where they parked it. The app can
help them navigate the location of where
they last parked the EV and analyse how
much the electric power is left. For example,
If an EV is stolen, the owner will be indicated
that it is now near a border and the power
is left not more than 10%. It is therefore
possible to follow and get it back in time.
Not so long, smartphones will be used to
control vehicles as in a computer game.”

THE MetGE
(METRO GRID ENABLER)

ระบบจัดการโครงข่ายไฟฟ้ามหานคร
"ด้วยกระแสในปัจจุบันที่ก�าลังน�าเราไป
สู่นวัตกรรม Disruptive ต่างๆ ดังที่กล่าวมา
การไฟฟ้านครหลวงจึงคิดอีกหนึ่งนวัตกรรม
ชิ้ น ส� า คั ญ ที่ จ ะยกระดั บ ชี วิ ต คนเมื อ ง คื อ
The MetGE (Metro Grid Enabler) หรือ
ระบบจัดการโครงข่ายไฟฟ้ามหานคร ซึ่งด้วย
แนวคิดเรื่อง Smart Metro ของการไฟฟ้านครหลวง เราตั้งเป้าท�าให้มหานครแห่งนี้
เป็ น เมื อ งอั จ ฉริ ย ะไม่ ด ้ อ ยไปกว่ า ประเทศ
ใหญ่ๆ ในโลก
แผนการรองรับอนาคตของการไฟฟ้านครหลวงในขณะนี้คือ การบริหารจัดการ
ระบบไฟฟ้าให้ 'Smart' ภายใต้สภาวะซับซ้อน
ของระบบไฟฟ้า จึงจ�าเป็นต้องทราบปริมาณ
การใช้ไฟฟ้าของแต่ละตึกแบบเรียลไทม์ คือ
เราสามารถดูได้ทันทีว่าในขณะนี้ตึกใดใน
พื้นที่เขตเมืองหลวงใช้ไฟอยู่เท่าไหร่ สถิติ
การใช้ไฟของแต่ละตึกเป็นอย่างไร เพื่อที่เรา
จะสามารถจัดการพลังงานไฟฟ้าให้กับจุดที่
ส�าคัญในเขตนครหลวงได้ แต่การเก็บข้อมูล
ต่างๆ เหล่านี้ไม่ใช่เรื่องง่าย ซึ่งจินตนาการ
ของเราจะเป็นจริงได้ต้องมีการท�าโครงการ
น� า ร่ อ งก่ อ น โดยมุ ่ ง เน้ น ใจกลางพื้ น ที่ ท าง
เศรษฐกิ จ และบริ เ วณสถานที่ ส� า คั ญ เช่ น
ถนนเพชรบุ รี ถนนสุ ขุ ม วิ ท ถนนพญาไท
เป็นต้น เพราะเราเล็งเห็นว่าเหมาะสมที่จะ
พัฒนาให้เป็นพื้นที่ Smart Metro

เทคโนโลยี ไลฟ์สไตล์ และวิธีคิดในยุค
Startup 4.0 ก่อให้เกิดสิ่งใหม่ๆ ขึ้นทุกวัน
จนเราแทบจะคาดการณ์ไม่ได้ว่าวันพรุ่งนี้
เมืองหลวงของเราจะเป็นอย่างไร แต่สิ่งหนึ่ง
ที่ผมเชื่อว่าจะตอบโจทย์อนาคตได้ คือผู้น�า
องค์กรต้องไม่อาศัยเพียงวิสัยทัศน์ แต่จะ
ต้องมีจินตนาการควบคู่กันไปด้วย เช่นเดียว
กั บ แผนการของการไฟฟ้ า นครหลวงใน
ขณะนี้ ที่มีทั้งสิ่งที่ก�าลังท�าอยู่ และสิ่งที่เป็น
จินตนาการ ซึ่ง กฟน. มุ่งมั่นที่ท�าสิ่งที่คิดให้
เป็นจริงเพื่อเตรียมรับกับอนาคตที่ก�าลังจะ
เกิดขึ้น"
นีค่ อื สิง่ ทีท่ า่ นผูว้ า่ การ กฟน. ได้ให้คา� มัน่
ที่จะท�าให้กรุงเทพมหานคร เป็นเมืองหลวง
ที่มีความเป็นอัจฉริยะทัดเทียมเมืองหลวง
ชั้นน�าของนานาประเทศ

“With the latest trend which is driving us
to several Disruptive Innovations as
mentioned, MEA has created another
significant innovation that will enliven city
people’s quality of life. This is MetGE (Metro
Grid Enabler) or a system of metropolitan
power management. With MEA’s Smart
Metro concept, we are determined to
transform this metropolis to be a smart city
as in other great countries in the world.
A plan to serve the future of MEA is to
manage the electric system, making it
‘Smart’ under its complexity. Therefore, it
is necessary to know the ‘real-time’ power
usage in each building. In other words,
MEA must be able to immediately check
the amount of electricity consumed in
each building in all areas in the metropolis,
including the building’s statistics of power
consumption, so that we can manage
the electric system for important points
within our city. However, to collect such
data is not easy. Our dream can come true
when pilot projects are conducted. We
therefore start from economic centres
and key landmarks such as Phetchaburi
Road, Sukhumvit Road, PhayaThai Road,
because they are appropriate to be
developed as Smart Metro areas.
Technology, lifestyle and concept in the
Age of Startup 4.0 have created innovations
every single day. We can hardly expect
how our metropolis will be tomorrow, but
one thing which I believe can support the
future is that the leader of organisations
must have not only vision but also imagination.
As MEA plans, they are processed and
implemented with action and imagination.
We are willing to make our dream come
true and prepared for the approaching
future.”
All of these are what the Governor of
Metropolitan Electricity Authority has
vowed with an intention to transform
Bangkok City into Smart City or “Smart Metro”
as the leading ones in other countries.
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I N N O VATION

นวัตกรรม
แห่งโลกอนาคต
INNOVATIONS
OF THE FUTURE
เรื่อง Thanyalak Y.

ปฏิ เ สธไม่ ไ ด้ ว ่ า เราก� าลั ง เดิ น ทางเข้ า สู ่ ยุ ค
แห่ ง เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมแบบเต็ ม ตั ว
โดยเฉพาะอย่างยิ่งนวัตกรรมที่มุ่งแก้ปัญหา
เรื่องสิ่งแวดล้อม และอ�านวยความสะดวก
ให้กับมนุษย์ Innovation ฉบับนี้จึงขอพา
ผูอ้ า่ นไปรูจ้ กั กับนวัตกรรมล่าสุดทีไ่ ม่เพียงแต่
สั่นสะเทือนวงการอุตสาหกรรม แต่ยังดึงดูด
ความสนใจจากคนทั่วโลก
It cannot be denied that we are fully moving
forward to the age of technologies and
innovations which especially aim to
solve environmental problems and provide
humans’ comfort. Innovation in this issue
therefore takes you to know the latest
innovations which not only shake the
industrial circle, but also attract people all
over the world. Shudder

ภาพตัวอย่าง Solar Roof
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หลังคาผลิตไฟฟ้า
SOLAR ROOF
Solar Roof คื อ นวั ต กรรมล่ า สุ ด ที่
“เทสล่ า ” ได้ พั ฒ นาร่ ว มกั บ “โซลาร์ ซิ ตี้ ”
ที่นอกจากจะเติมเต็มโครงสร้างของบ้าน
ยังเปลี่ยนแสงแดดให้เป็นไฟฟ้าอีกด้วย
แผ่ น มุ ง หลั ง คาผลิ ต ไฟฟ้ า ดั ง กล่ า ว
ได้รับการออกแบบให้ตัวผลิตภัณฑ์เก็บกัก
แสงอาทิตย์ได้เอง แทนทีก่ ารติดตัง้ แผงโซลาร์
ไว้บนหลังคาแบบเดิม โดยเทสล่าได้ผสาน
โซลาร์เซลล์ประสิทธิภาพสูงเข้ากับโซลาร์
ฟิล์ม และปิดทับด้วยกระจกนิรภัย ท�าให้
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวทนทานกว่ากระเบื้อง
ธรรมดาถึง 3 เท่า ส่วนดีไซน์ก็เหมือนกับ
กระเบื้องหลังคาทั่วไป ท�าให้ดูไม่แตกต่าง
เมื่อมองจากภายนอก
นอกจากนี้ยังมาพร้อมการรับประกัน
ตลอดอายุการใช้งานของบ้าน และแม้จะมี
ราคาสูงกว่ากระเบือ้ งทัว่ ไปอยูส่ กั นิด แต่ทาง
เทสล่ า ยื น ยั น ว่ า ในระยะยาวผลิ ต ภั ณ ฑ์
ดังกล่าวจะช่วยประหยัดค่าใช้จา่ ยได้มากกว่า
จากการลดค่าไฟที่ต้องจ่ายตามปกติ
ปัจจุบันเทสล่าจ�าหน่ายแผ่นมุงหลังคา
2 ชนิ ด คื อ แบบกระเบื้ อ งโซลาร์ แ ละแบบ
กระเบื้องกระจกธรรมดาที่มีดีไซน์เดียวกัน
เพื่อให้ลูกค้าเลือกใช้งานให้พอดีกับจ�านวน
พลังงานที่ต้องการในบ้าน โดยมีให้เลือก
ถึง 4 แบบ และใช้งานร่วมกับแบตเตอรี่
“Powerwall” ตัวช่วยในการเก็บพลังงาน
ไว้ใช้ได้ตลอดเวลา

ข้อมูลภาพ Tesla

This is the most cutting-edge innovation
which ‘Tesla’ has developed with ‘SolarCity’
to complete housing architecture and
convert sunlight into electricity.
The “Solar Roof” is designed to make the
product automatically restore solar energy
instead of installing solar cells on the roof
as usually done. Tesla integrates highly
effective solar cells with solar films and
seals them with tempered glass, making
the product more than three times stronger
than standard roofing tiles. Regarding
design, the Solar Roof appears the same
as ordinary tiles from street level.
The product also provides the life time
warranty of the house. Even though its
price is a bit higher than other tiles, Tesla
confirms that the Solar Roof will save
expenses in the long run, more than the
deduction in electric bills generally paid.
Today, Tesla offers two types of glass tile
with the same design, solar tile and non-solar
tile, so that customers can choose to fit their
energy needs. The four tile designs are
integrated with ‘Powerwall’ battery helping
store energy during the day and making it
available any time.

หุ่นยนต์ต�ารวจ
ROBOT POLICE OFFICER
สะเทือนวงการต�ารวจทั่วโลก เมื่อนครดูไบ สหรัฐ
อาหรั บ เอมิ เ รตส์ แนะน� า สมาชิ ก ใหม่ ล ่ า สุ ด อย่ า ง
“Robocop” หรือ “หุ่นยนต์ต�ารวจ” ที่มาช่วยต่อสู้
กับอาชญากรรม รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย
พร้อมเพิ่มระดับความสุขให้บ้านเมือง
หุ่นยนต์ต�ารวจดังกล่าวมีขนาดเท่ากับมนุษย์จริง
คือสูง 165 เซนติเมตร หนัก 100 กิโลกรัม มาพร้อม
หน้าจอทัชสกรีนทีส่ ามารถใช้รายงานอาชญากรรมหรือ
แม้กระทั่งจ่ายค่าปรับต่างๆ เช่น กรณีท�าผิดกฎจราจร
โดยหุน่ ยนต์ทวี่ า่ เคลือ่ นย้ายไปยังทีต่ า่ งๆ ด้วยล้อ ทัง้ ยัง
พูดได้ถึง 6 ภาษา สามารถตรวจจับการแสดงออกทาง
อารมณ์และสีหน้าเพื่อตอบโต้กลับได้ โดยสามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้นานถึง 8 ชั่วโมงต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง
ปัจจุบันดูไบมีแผนที่จะให้หุ่นยนต์ต�ารวจดังกล่าว
ประจ�าการตามศูนย์การค้าและสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วต่างๆ
โดยรั ฐ บาลตั้ ง เป้ า ที่ ใ ช้ ง านหุ ่ น ยนต์ ต� า รวจให้ ไ ด้ ถึ ง
25 เปอร์เซ็นต์ ภายในปี 2030 รวมถึงวางแผนจะสร้าง
“สถานีต�ารวจอัจฉริยะ” แห่งแรกของโลกที่ปราศจาก
มนุษย์ประจ�าการอีกด้วย

ข้อมูลภาพ dunyanews.tv

The worlds’ police force was stunned
when Dubai of the United Arab Emirates
introduced the newest member ‘Robocop’
or ‘Robot Police Officer’ to fight crimes, keep
the city safe and improve happiness levels.
This robotic policeman has the same size
as human beings, standing 165 cm and
weighing 100 kg with a touchscreen used
to report crimes or pay fines such as traffic
violations. The robot can move around with
wheels, speak six languages, scan facial
expressions to interact and function for
eight hours on a single charge.
At present, Dubai has a plan to post the
Robocop in malls and tourist attractions.
The government hopes to make robots
around 25% of the total police force by
2030, including establishing the worlds’ first
‘Smart Police Station’ which has no human
officer on duty.

คาเฟ่หุ่นยนต์
ROBOTIC COFFEE SHOP
Cafe X เปิดตัว “บาริสต้า” คนใหม่ ที่ศูนย์การค้า
เมทริออน (Metreon) เมืองซานฟรานซิสโก ประเทศ
สหรัฐอเมริกา โดยบาริสต้าที่ว่าไม่ใช่มนุษย์ที่ไหน
แต่เป็น “แขนกล” ที่มีชื่อว่า กอร์ดอน (Gordon) ที่ท�า
หน้าที่ชงกาแฟแก้วโปรดให้ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว
หุน่ ยนต์บาริสต้าตัวแรกของสหรัฐอเมริกาดังกล่าว
สามารถชงกาแฟได้ถึง 120 แก้วต่อชั่วโมง โดยมี
เครื่องดื่มให้เลือกถึง 7 ชนิด เพียงลูกค้าออเดอร์ผ่าน
แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มอื ถือ โดยสามารถเลือกชนิด
ของเครื่องดื่ม รสชาติ และความเข้ม หลังจากนั้นก็ใส่
หมายเลขโทรศัพท์เพื่อรับรหัส 4 ตัวก่อนน�าไปจ่ายเงิน
โดยระบบจะส่งข้อความแจ้งเมื่อเครื่องดื่มพร้อมเสิร์ฟ
แม้ว่าแขนกลกอร์ดอนจะท�าหน้าที่หลักให้กับ
คาเฟ่แห่งนี้ แต่ก็ใช่ว่ามนุษย์จะตกงาน เพราะอย่างไร
ก็ตาม Cafe X ก็ยงั ใช้คนในการสัง่ การ ท�าความสะอาด
อุปกรณ์ รวมถึงเติมเต็มวัตถุดิบต่างๆ ในแต่ละวัน
อยู่นั่นเอง

Café X unveiled its new ‘barista’
at Metreon Shopping Centre in
San Francisco, USA. This is not a
human but a ‘robotic arm’ named
Gordon which quickly makes
favourite coffee to customers.
This first robotic American barista
can serve coffee up to 120 cups
per hour with seven choices.
Customers can order via a mobile
app and select type of drink,
flavour, and intensity of flavour.
After that, they just enter a mobile
number to get a four-digit code
and pay. The system will send
them a text message when their
drink is ready.
Even though the robotic arm
Gordon mainly works for this café,
it does not mean that humans are
out jobs because Café X still
employs humans to control it, clean
equipment and fill ingredients
each day.

ข้อมูลภาพ Cafe X
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ME A SP ECIAL

การไฟฟ้านครหลวง เปิดงานวันวิชาการฯ
โชว์นวัตกรรมล�า้ สมัย ครั้งที่ 12
ภายใต้แนวคิด MEA 4.0 BOOST UP TO WORLD CLASS

MEA OPENS ACADEMIC DAY AND SHOWCASES FUTURISTIC INNOVATIONS
UNDER THE CONCEPT ‘MEA 4.0 BOOST UP TO WORLD CLASS’
เรื่อง Supatana W. ภาพ Nutwarith W.

ตอบรั บ นโยบายประเทศไทย 4.0 อย่ า ง
ยิ่งใหญ่ กับงานวันวิชาการเพิ่มผลผลิตและ
คุณภาพการไฟฟ้านครหลวง ประจ�าปี 2560
ที่ กฟน. ขอเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดัน
ประเทศไทยสู่การเป็นมหานครแห่งอนาคต
ผ่านเทคโนโลยีและนวัตกรรมสุดล�้า
กฟน. ได้จัดงานวันวิชาการเพิ่มผลผลิต
และคุณภาพการไฟฟ้านครหลวง ครั้งที่ 12
ประจ�าปี 2560 ภายใต้แนวคิด “MEA 4.0
Boost up to World Class” โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ สนับสนุน
ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาคุ ณ ภาพของงานและ
ศั ก ยภาพของบุ ค ลากร การแลกเปลี่ ย น
ความรู้ ถ่ายทอด พัฒนา และสามารถน�า
ผลงานทางวิชาการไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ต่อไป อีกทั้งยังเป็นครั้งแรกที่ กฟน. เปิด
โอกาสให้ บุ ค คลภายนอกที่ มี ค วามสนใจ
เข้ามาร่วมงานได้ อาทิ นักเรียน นักศึกษา
และประชาชนทั่วไป โดยงานนี้ได้รับเกียรติ
จากนายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการ
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กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดงาน
ณ Plenary Hall 1-2 ศู น ย์ ก ารประชุ ม
แห่งชาติสิริกิติ์
โดยนายชัยยงค์ พัวพงศกร ผู้ว่าการ
การไฟฟ้านครหลวง เผยว่า “งานวันวิชาการฯ
ปีนี้ กฟน. มีการจัดแสดงผลงานต่างๆ มากมาย
ทีพ่ ร้อมตอกย�า้ ความเป็นมหานครเทคโนโลยี
แห่งอนาคต อาทิ การจัดแสดงเทคโนโลยี
ทางด้านพลังงาน สิ่งประดิษฐ์สุดล�้า อุโมงค์
ไฟฟ้ า ใต้ ดิ น จ� า ลองเสมื อ นจริ ง ที่ ย กมาไว้
ในงาน บริการอันทันสมัยเพื่อตอบรับชีวิต
คนยุ ค ใหม่ ที่ ต ้ อ งการความทั น สมั ย และ
สะดวกสบาย นวัตกรรมเรื่องเด่นที่บ่งบอก
ถึงความส�าเร็จของ กฟน. และผลงานทาง
วิชาการซึ่งเป็นแนวคิดและผลงานคุณภาพ
ของบุคลากรภายในองค์กรที่มีการน�าเสนอ
นวัตกรรมใหม่ๆ อีกมากมาย ซึ่งทั้งหมดนี้
ถู ก ยกมาไว้ ร วมกั น อย่ า งยิ่ ง ใหญ่ ภ ายใน
งานนี้เท่านั้น”

Supporting Thailand 4.0 policy superbly
at MEA Academic Day 2017 to increase
productivity and quality, Metropolitan
Electricity Authority (MEA) hopes to
participate in pushing Thailand as
‘Metropolis of the Future’ through
advanced technology and innovation.
MEA organised 12th MEA Academic Day
2017 to increase productivity and quality
under the concept ‘MEA 4.0 Boost up to
World Class’ with an aim to promote
academic works, encourage development
of employees with potential, exchange
knowledge, disseminate research and get
the most out of the works presented. It was
also the first time that MEA had allowed
outsiders such as students, undergraduates
and the public, to participate in such an
event which had Deputy Interior Ministry
Suthi Makboon preside over the opening
ceremony at Plenary Hall 1-2, Queen Sirikit
National Convention Centre.
MEA Governor Chaiyong Puapongsakorn
revealed that, at Academic Day this year,
MEA had exhibited many works to reinforce
Bangkok as Metropolis of Futuristic
Technology, for instance, technologies on
energy, cutting-edge innovations, a virtual
simulation model of underground electric
tunnels, advanced services to serve New
Gens’ lifestyle which needs modernity and
comfort, distinctive innovations marking
MEA’s success, including academic works
generated by concepts and qualified works
of MEA employees that presented many new
innovations. All of these were exclusively
exhibited at this event.

Smart Distribution: มุง่ สูม่ หานครไร้สาย
จากการขับเคลือ่ นมหานครด้วยเทคโนโลยี
แห่ ง อนาคต เพื่ อ ตอบรั บ กระแสของยุ ค
โลกาภิวัตน์ที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ
อันทันสมัย เพื่อการเป็น Smart Metro หรือ
มหานครไร้สายอย่างสมบูรณ์แบบ ทีผ่ า่ นมา
ทาง กฟน. ได้มุ่งมั่นด�าเนินการเปลี่ยนระบบ
สายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน เพื่อ
สร้างทัศนียภาพที่สวยงามน่ามอง จึงได้ยก
อุโมงค์ไฟฟ้าใต้ดินจ�าลองเสมือนจริงมาไว้
ในงาน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้
ตืน่ ตาตืน่ ใจและสัมผัสกับบรรยากาศภายใน
อุโมงค์ทมี่ กี ารน�าสายไฟฟ้าอากาศลงสูใ่ ต้ดนิ
แบบ 360 องศา ผ่านแว่น VR สุดล�้า

Smart Distribution: Move Forward to
Cableless Metropolis
To push Metropolis of Futuristic Technology
into a Smart Metro or a complete ‘cableless’
metropolis, serving Globalisation trends that
involve development of space-age
technologies, MEA has been carrying out
the projects to replace overhead lines with
underground cables for beautiful city
landscape. In the event, therefore, MEA
installed a virtual simulation model of
underground electric tunnels to attract
visitors and let them experience the 360°
atmosphere inside the tunnels under the
process of converting overhead power lines
to underground cables through inventive
VR glasses.
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Smart EV: เทคโนโลยีอันล�้าสมัย
ด้านพลังงาน
การรวมตั ว ของยานยนต์ แ ห่ ง โลก
อนาคต กฟน. น�ารถยนต์และรถจักรยานยนต์
พลั ง งานไฟฟ้ า (Electric Vehicle: EV)
มาโชว์ภายในงาน เนื่องจากโครงการรองรับ
รถยนต์ไฟฟ้าที่ก�าลังจะมาแรงในอนาคต
อันใกล้ ภายใต้นโยบายของรัฐบาลทีส่ ง่ เสริม
ให้มกี ารออกแบบ พัฒนาและผลิตแบตเตอรี่
และรถยนต์ไฟฟ้า รวมถึงการตั้งสถานีอัด
ประจุไฟฟ้าส�าหรับรถยนต์ไฟฟ้า เพื่อช่วย
ลดค่าใช้จา่ ยในการน�าเข้าพลังงาน ซึง่ แสดง
ให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ กฟน. ที่จะเป็น
องค์ ก รชั้ น น� า ด้ า นธุ ร กิ จ พลั ง งานไฟฟ้ า ใน
ระดับสากล ที่มีความพร้อมในการควบคุม
และจัดการระบบจ�าหน่ายพลังงานไฟฟ้า
แห่งอนาคต ตลอดจนแสดงให้เห็นถึงความ
พร้อมในการท�าหน้าที่เป็น “The MetGE:
METRO GRID ENABLER” เพื่อก�ากับ ดูแล
ให้ ค� า ปรึ ก ษาและอนุ ญ าตการเชื่ อ มต่ อ
อุปกรณ์ต่างๆ ก่อนเข้าสู่ระบบไฟฟ้าของ
กฟน. โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องอัดประจุ
ไฟฟ้ า ส� า หรั บ รถยนต์ ไ ฟฟ้ า เข้ า กั บ ระบบ
จ�าหน่ายไฟฟ้าเพื่อให้มีการใช้งานอย่างมี
ประสิทธิภาพ
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Smart EV: Innovative Technology
of Energy
To gather futuristic vehicles, MEA exhibited
electric cars and motorcycles (Electric
Vehicle: EV) in the event; in the forthcoming
future, EV projects will be highly influential
as the government’s policy intends to support
the design, development and production of
EV batteries and vehicles, including the
construction of EV stations to lower
expenses on imported energy. This action
shows the willingness of MEA as an
international leading organisation in power
business ready to authorise and manage
systems of electricity distribution for the
future, and as ‘The MetGE: METRO GRID
ENABLER’ to control, supervise, advise and
permit any connection of electric devices to
MEA systems for the most effective
operation, especially EV chargers designed
to be compatible with the system of power
distribution.

Smart Innovation: สิ่งประดิษฐ์สุดล�้า
นวัตกรรม กฟน.
การจัดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมใหม่
ต่ า งๆ จากบุ ค ลากรในองค์ ก รของ กฟน.
ไม่ว่าจะเป็น EV Charger โครงการวิจัย
เพื่อจัดสร้างต้นแบบเครื่องชาร์จไฟฟ้าแบบ
ธรรมดาส� า หรั บ เทคโนโลยี ร ถยนต์ ไ ฟฟ้ า ,
Easy Check Outlet อุปกรณ์ตรวจสอบ
ขั้วเต้ารับชนิดมีสายดิน, Roller Dead End
อุปกรณ์ชว่ ยตีพรีฟอร์มสายแรงต�า่ , เครือ่ งมือ
ตั้งเทียบเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า Test Meter,
Load Break Switch Simulator อุปกรณ์
ตรวจสอบชุดควบคุม LBS ให้พร้อมใช้งาน,
ชุ ด กระบอก Hydraulic ถอนเสาไฟฟ้ า
รวมถึงนวัตกรรมเครื่องตัดเสาอัจฉริยะที่เพิ่ง
ได้ รั บ รางวั ล ระดั บ Silver ซึ่ ง เป็ น ผลงาน
ประเภท Genba Kaizen ในงาน Thailand
Kaizen Award 2017 และเทคโนโลยีโดรน
ติดตั้ง Thermoscan ที่ประดิษฐ์คิดค้นขึ้น
ส�าหรับใช้ตรวจจับความร้อนในสายไฟฟ้า
เพื่อการบ�ารุงรักษา เป็นต้น

Smart Innovation: Hi-tech Invention
is MEA Revolution
In the event, there was an exhibition of
various inventions and innovations by MEA
employees such as EV Charger Prototype
for EV technology, Easy Check Outlet, Roller
Dead End, Test Meter, Load Break Switch
Simulator (LBS), a set of Hydraulic Cylinder
to pull electric polls, an innovation of smart
concrete wire cutting machine, including
drone technology of Thermoscan installation
invented for scanning heat inside electric
wires during a maintenance process.
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Smart Life/ Smart Service: เพื่อชีวิต
อันทันสมัยที่สะดวกสบาย
กฟน. พร้อมมอบความสะดวกสบาย
ในยุค 4.0 ที่ต้องมาควบคู่กับการบริการ
อั น ทั น สมั ย ที่ จ ะช่ ว ยอ� า นวยประโยชน์
ในด้านการช�าระค่าไฟฟ้าให้กับประชาชน
ผ่านแอปพลิเคชัน MEA Smart Life บน
สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต หนึ่งในโครงการ
พัฒนาระบบการรับเงินและจ่ายเงินแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ Digital Payment ซึ่งเป็น
อีกหนึง่ วิธที จี่ ะช่วยลดการใช้จา่ ยด้วยเงินสด
ที่ถือเป็นทรัพยากรอย่างหนึ่ง ขณะเดียวกัน
ยังมีการน�าเสนออีกหนึ่งบริการในรูปแบบ
ของ Smart Service ตามนโยบายการใช้
บั ต รประชาชนเพี ย งใบเดี ย วในการขอรั บ
บริการด้านไฟฟ้าจาก กฟน. ภายในงานได้
เปิดให้ผู้เข้าร่วมงานสามารถเข้ารับบริการ
ขอใช้ไฟฟ้ารายใหม่ได้อย่างสะดวกสบาย
เพียงแค่มีบัตรประชาชนใบเดียวเท่านั้น
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Smart Life/ Smart Service:
For Modern and Convenient Life
MEA is willing to provide comfort in the 4.0
Age and modern service which facilitate
people in paying electric bills through the
phone application ‘MEA Smart Life’, one of
the projects which develops the digital
payment system and lowers the cash
payment system. Meanwhile, there was
a presentation on Smart Service, in
accordance with the government’s smart ID
card policy, which allows people to use their
ID card to access MEA services. In the
event, visitors could easily apply for
electricity service with only one ID card.

Smart Organization: กฟน. 4.0
เพื่อประชาชน
นอกจากเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรม
สุดล�้าของสิ่งประดิษฐ์มากมาย กฟน. ยังมี
การน�าเสนอนวัตกรรมเด่นๆ เพื่อประชาชน
ในด้านต่างๆ ผ่านโซน MEA Hall of Fame
อีกทั้งโซน Integrity Pact กับการน�าเสนอ
ข้อตกลงคุณธรรมในการท�างานของ กฟน.
กั บ หน่ ว ยงานภายนอกอื่ น ๆ ซึ่ ง แสดงถึ ง
ความร่วมมือในการปกป้องและต่อต้านการ
ทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ผู้เข้าร่วมงาน
ได้ เ ห็ น ภาพของการด� า เนิ น งานที่ โ ปร่ ง ใส
อย่างชัดเจน หรือจะเป็นการน�าเสนอการ
ด�าเนินงานอันเป็นประโยชน์ต่อโลกในเรื่อง
ของสังคมคาร์บอนต�่า ที่เริ่มต้นการทดลอง
ด�าเนินงานภายในองค์กรผ่านบุคลากรของ
กฟน. ในการร่ ว มมื อ ลดการปล่ อ ยก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์ในทุกรูปแบบ
ไม่ เ พี ย งเท่ า นี้ ภายในงานยั ง มี ก าร
บอกเล่าถึงเส้นทางการพัฒนาองค์กรและ
การด�าเนินงานต่างๆ ทีผ่ า่ นมาจนถึงปัจจุบนั
ของ กฟน. ผ่ า นโซน MEA Journey ซึ่ ง
สะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง ความมุ ่ ง มั่ น ตั้ ง ใจของ
กฟน. ในการให้บริการประชาชนอย่างเต็ม
ศักยภาพ ทั้งหมดนี้ก็เพื่อตอกย�้าความเป็น
Smart Organization หรือ กฟน. 4.0 อย่าง
แท้จริง

Smart Organisation: MEA 4.0
for People

อย่างไรก็ตาม ภายในงานยังมีการแสดง
ผลงานบทความทางวิชาการโดยบุคลากร
ของ กฟน. การแสดงทักษะเกี่ยวกับระบบ
งานไฟฟ้าใต้ดิน ซึ่งเป็นงานที่ใช้เทคโนโลยี
อั น ทั น สมั ย และมี ค วามส� า คั ญ ในปั จ จุ บั น
รวมถึงการแข่งขันติดตั้งการเข้าหัวต่อสาย
ไฟฟ้าแรงสูง (Termination) รอบชิงชนะเลิศ
การจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)
ระหว่ า งส� า นั ก งานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา (สอศ.) และ กฟน. เพื่อความ
ร่วมมือพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาของ
อาชีวศึกษา เสริมการเรียนรู้ประสบการณ์
ในการปฏิบัติงานจริง
นอกจากนี้ ยั ง มี บู ธ สิ น ค้ า ไอที แ ละ
อุ ป กรณ์ ป ระหยั ด พลั ง งานมากมายจาก
หน่ ว ยงานภายนอกที่ เ ป็ น พั น ธมิ ต รกั บ
กฟน. ให้ผู้เข้าร่วมงานได้เลือกซื้อเลือกชม
ตามอัธยาศัย รวมถึงบริการนวดบ�าบัดรักษา
อาการออฟฟิศซินโดรม ฟรี! และกิจกรรม
พิเศษอื่นๆ อีกมากมายตลอดทั้งงาน

Apart from advanced technologies and
innovations, MEA also showcased several
distinctive inventions for visitors in MEA Hall
of Fame Zone and Integrity Pact Zone which
displayed MEA’s ethical agreements with
other organisations, representing MEA’s
co-operations in protecting and opposing
any corruption in procurement through
transparency of working processes. There
was also a presentation of the working
project beneficial to the earth ‘Low CO2
Society’ which has been implemented in
MEA via MEA employees who fully support
the reduction of CO2 emission.
The event also presented ways of developing
MEA, including projects from past to present
in MEA Journey Zone, reflecting the willingness
of MEA in providing services to people
effectively. All of these are to confirm MEA
as Smart Organisation or MEA 4.0.
More presentations were also introduced in
the event: academic works by MEA employees;
skillful demonstrations on the underground
cable system which uses modern technology
and becomes important these days; the final
competition of Termination Installation; and
the signing ceremony of MOU between
Vocational Education Commission and MEA
to jointly develop vocational students’
capacity and support their learning skills
through real practices.
Additionally, there were booths of external
agencies allied with MEA which displayed
and sold IT products and energy-saving
devices for visitors, plus FREE massage
service for office syndrome treatment and
many more special activities throughout the
event.
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การไฟฟ้านครหลวง
ร่วมเป็นหนึ่งแรงใจ…
สนับสนุนทัพนักกีฬาคนพิการไทย
ในศึกอาเซียนพาราเกมส์ 2017
เรื่อง สุพัฒนา / Supattana ภาพ นิติพงษ์ / Nitiphong

เพราะเล็ ง เห็ น ถึ ง ความส� า คั ญ ของการ
ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาศั ก ยภาพนั ก กี ฬ า
คนพิการไทย กฟน. จึงร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ในการสนับสนุนสมาคมกีฬาคนพิการแห่ง
ประเทศไทยในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ เพื่ อ
พัฒนานักกีฬาคนพิการไทยสู่ระดับสากล
นับตั้งแต่ปี 2556 - 2559 ที่การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ได้ให้การสนับสนุนสมาคม
กีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์ มาโดยตลอด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
10 ล้านบาท และด้วยความมุ่งมั่นให้การ
สนั บ สนุ น ผู ้ พิ ก ารที่ มี ค วามสามารถและ
ศักยภาพด้านกีฬาอย่างต่อเนื่อง การไฟฟ้านครหลวงจึ ง ได้ ร ่ ว มมื อ กั บ สมาคมกี ฬ า
คนพิ ก ารแห่ ง ประเทศไทยฯ จั ด ท�า บั น ทึ ก
ข้อตกลงที่จะให้การสนับสนุนงบประมาณ
แก่สมาคม ระหว่างปี 2560-2563 อีกกว่า
12 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 22 ล้านบาท เพื่อ
สนับสนุนค่าใช้จา่ ยในการส่งเสริมและพัฒนา
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นายชูเกียรติ สิงห์สูง
นายกสมาคมกีฬาคนพิการเเห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

ศักยภาพนักกีฬาคนพิการของประเทศไทย
ทั้ ง การดู แ ลนั กกี ฬ าคนพิ ก ารในการ
เก็ บ ตั ว ฝึ ก ซ้ อม เสริมสร้างประสบการณ์
สู ่ ก ารเข้ า แข่ ง ขั น ทั้ ง ภายในประเทศและ
ต่างประเทศ เพือ่ เป็นส่วนหนึง่ ในการส่งเสริม
และผลั ก ดั น นั ก กี ฬ าของไทยให้ ไ ด้ แ สดง
ศักยภาพในระดับสากลต่อไป
นายชูเกียรติ สิงห์สงู นายกสมาคมกีฬา
คนพิ ก ารเเห่ ง ประเทศไทยในพระบรม
ราชู ป ถั ม ภ์ กล่ า วว่ า “ตั้ ง แต่ ป ี 2556 ที่
การไฟฟ้านครหลวงได้ให้การสนับสนุนงบ
ประมาณในการพั ฒ นาและเสริ ม สร้ า ง
ศักยภาพของนักกีฬาคนพิการ ให้กบั สมาคม
กีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยฯ มาอย่างต่อ
เนือ่ ง นับเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจหน่วยงาน
แรกๆ ที่เข้ามาให้การสนับสนุนเราอย่างเป็น
ทางการเช่นนี้ ในฐานะของตัวแทนสมาคม
และนั ก กี ฬ า ต้ อ งขอขอบคุ ณ อย่ า งยิ่ ง ที่
การไฟฟ้านครหลวงได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญ

ของกีฬาคนพิการ รวมถึงการให้โอกาสพวก
เขาในการพัฒนาทักษะและศักยภาพ เพราะ
นอกจากจะท� า ให้ เ ขาสามารถฝึ ก ซ้ อ มได้
อย่างเต็มที่แล้ว ยังเป็นหนึ่งก�าลังใจที่ท�าให้
นักกีฬาทุกคนสามารถไปแสดงศักยภาพ
ของนักกีฬาไทยในศึกอาเซียนพาราเกมส์
ที่ผ่านมาได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยครับ”
ทั้ ง นี้ เมื่ อ วั น ที่ 6 กั น ยายนที่ ผ ่ า นมา
กฟน.ได้ น� า คณะสื่ อ มวลชนเข้ า ร่ ว มชม
การฝึ ก ซ้ อ มของที ม นั ก กี ฬ าคนพิ ก ารไทย
ชุดอาเซียนพาราเกมส์ พร้อมพูดคุยและให้
ก�าลังใจ ณ การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.)
ที่ เ ตรี ย มพร้ อ มไปแข่ ง ขั น มหกรรมกี ฬ า
อาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่
17-23 กันยายน 2560 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์
ประเทศมาเลเซี ย โดยในครั้ ง นั้ น นั ก กี ฬ า
ทุกคนต่างแข็งขันในการฝึกซ้อมด้วยหัวใจ
ที่มุ่งมั่น เพื่อหวังจะไปคว้าชัยกลับมาให้กับ
คนไทยได้ชื่นชม

MEA ENCOURAGES AND SUPPORTS THAI DISABLED
ATHLETES IN ASEAN PARA GAMES 2017

และเมื่อวันที่ 13 กันยายนที่ผ่านมา
กฟน.ยังได้ร่วมส่งทัพนักกีฬาคนพิการไทย
ชุดอาเซียนพาราเกมส์ ครัง้ ที่ 9 เพือ่ เป็นขวัญ
ก�าลังใจให้กับทีมนักกีฬารวมถึงเจ้าหน้าที่
และผู้ฝึกสอนทุกท่าน รวมกว่า 180 คน
โดยมีครอบครัวและเหล่าแฟนคลับมาร่วม
ส่งก�าลังใจเชียร์อีกจ�านวนมาก ท่ามกลาง
บรรยากาศอันอบอุน่ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
นอกจากนี้ กฟน. ยังได้สนับสนุนสมาคม
กีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยฯ ในโครงการ
"พาน้องไปดูพี่ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้
นักกีฬาคนพิการก้าวไกลและยั่งยืน" ด้วย
การน�าน้องๆ จากโรงเรียนศรีสังวาลย์ บ้าน
นนทภูมิ ปากเกร็ด และนักกีฬาพิการรุน่ ใหม่ๆ
เดินทางไปร่วมชมการแข่งขันมหกรรมกีฬา
อาเซี ย นพาราเกมส์ ครั้ ง ที่ 9 ณ กรุ ง
กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เพือ่ เป็นการ
ส่งเสริมและสร้างแรงบันดาลใจให้กับคน
พิการ ให้มีก�าลังใจในการพัฒนาศักยภาพ
ของตัวเองต่อไป ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งความ
ภาคภูมิใจของการไฟฟ้านครหลวง ที่ได้เป็น
หนึ่งในผู้ให้โอกาสในครั้งนี้ด้วย…
กฟน.จะยั ง คงสนั บ สนุ น การพั ฒ นา
ศั ก ยภาพนั ก กี ฬ าคนพิ ก ารเช่ น นี้ ต ่ อ ไป
ด้วยความมุ่งหวังว่า จะเป็นส่วนหนึ่งในการ
ขับเคลื่อนให้นักกีฬาทีมชาติไทย…ได้เป็นที่
ยอมรับในระดับสากลต่อไป

Realising the importance of enhancing
and developing Thai disabled athletes’
efficiency, MEA becomes part of supporting
‘Sports Association for the Disabled of
Thailand under the Royal Patronage of His
Majesty the King’ to move up disabled
athletes to the international level.
Since 2013-2016, Metropolitan Electricity
Authority (MEA) has continually funded
Sports Association for the Disabled of
Thailand under the Royal Patronage of His
Majesty the King for 10M baht in total. With
an intention to support disabled athletes
who have abilities and capacities, MEA has
signed a Memorandum of Understanding
to support another funding to the Association
from 2017 to 2020 around 12M baht,
totalling 22M baht, to enhance and develop
disabled athletes’ efficiency in Thailand.
This includes caring on disabled athletes
in terms of training, coaching and providing
experiences in national and international
competitions as part of enhancing and
encouraging Thai athletes to present their
performance internationally.
Mr. Chukiat Singsung, President of Sports
Association for the Disabled of Thailand
under the Royal Patronage of His Majesty
the King, said: “since 2013, MEA has
continually funded the Association to
develop and improve the efficiency of
disabled athletes. This is one of the
government-owned companies which first
supported us formally. On behalf of the
Association and the athletes, I would like
to thank MEA for realising the importance
of disabled athletes’ sports and giving them
an opportunity to develop skills and
capacities. This not only helps them have
full sports coaching, but also encourages
them to excellently show off the ability of
Thai athletes in the latest ASEAN Para
Games.”

On 6th September 2017, MEA invited the
media to witness the sports coaching of
disabled Thai athletes and give them
encouragement at Sports Authority of
Thailand (SAT).
These athletes were trained
to join theth 9thrdASEAN Para Games held
during 17 -23 September 2017 in Kuala
Lumpur, Malaysia. For the period of the
visit, all athletes practiced diligently and
attentively with a high hope to win the
Games for Thai people.
On 13th September 2017, MEA organised
a send-off ceremony for the 9th ASEAN
Para Games disabled athletic team to show
support and encouragement for the more
than 180-group of athletes, staff and
coaches, along with the athletes’ families
and fan clubs who came to cheer them up
amid warm atmosphere at Suvarnabhumi
Airport.
MEA also support Sports Association for
the Disabled of Thailand through the project
“Take Juniors to cheer Seniors” (Pha Nong
Pai Doo Phi) to inspire disabled athletes
steadily and sustainably by taking students
from Srisangwan School in Ban Nontaphoom,
Pak Kret, Nonthaburi, including young disabledth
athletes, to see sports competitions of 9
ASEAN Para Games in Kuala Lumpur,
Malaysia. This is a kind of support and
inspiration for the disables to be encouraged
in developing their capacities…regarded
as another pride of MEA as a giver of this
opportunity.
MEA will continue supporting the
development of disabled athletes’
efficiency, hoping to participate in driving
Thailand’ athletic team to be worldly
accepted in the future to come.
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เลือกซื้อ เลือกใช้
ชุดสายพ่วง…ให้ปลอดภัย!
เรื่อง บุญถิ่น เอมย่านยาว / ฝ่ายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
Boontin Aimyanyao / Environmental and Occupational Health and Safety Department

ชุดสายพ่วงหรือปลั๊กพ่วงเป็นอุปกรณ์ ไฟฟ้าอย่างหนึ่งที่มีใช้อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน
ไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือน ส�านักงาน หรือโรงงานอุตสาหกรรม แต่บ่อยครั้งที่มักถูกละเลย
ในการใช้งานหรือการตรวจสอบคุณภาพ จนน�าไปสูเ่ หตุการณ์ไม่คาดฝันอย่าง...เพลิงไหม้!
MEA Safety ฉบับนี้ จึงมีค�าแนะน�าดีๆ ในการเลือกซื้อเลือกใช้ชุดสายพ่วงหรือปลั๊กพ่วง
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดแก่คุณผู้อ่านทุกท่าน
ชุดสายพ่วงหรือปลั๊กพ่วง
ก่อให้เกิดเพลิงไหม้ได้อย่างไร
ความร้อนและประกายไฟจากการใช้
ไฟฟ้า รวมถึงความร้อนจากกระแสเกินใน
สายไฟฟ้านับเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิด
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เพลิงไหม้ เนือ่ งมาจากการน�าเครือ่ งใช้ไฟฟ้า
ทีก่ นิ กระแสไฟสูงหลายเครือ่ งมาเสียบใช้งาน
พร้อมกัน จนท�าให้เกิดกระแสไหลเกิน ซึ่งถ้า
เป็นชุดสายพ่วงหรือปลั๊กพ่วงที่มีอุปกรณ์
ป้องกันกระแสเกิน จะสามารถตัดวงจรไฟฟ้า

ก่อนได้ แต่ถา้ ไม่มอี ปุ กรณ์ปอ้ งกันกระแสเกิน
ผลลัพธ์ทตี่ ามมาคือสายไฟฟ้าเกิดความร้อน
สูงมาก ท�าให้ฉนวนของสายไฟฟ้าเกิดการ
หลอมละลาย หรือเกิดเป็นไฟฟ้าลัดวงจร
เป็นสาเหตุนา� ไปสูก่ ารเกิดประกายไฟ จนก่อ
ให้เกิดเพลิงไหม้นั่นเอง
ดังนั้น ชุดสายพ่วงที่มีเต้ารับหลายตัว
จะต้องระวังไม่ให้กระแสไฟฟ้าทีเ่ กิดจากการ
ใช้ ง านรวมกั น เกิ น กว่ า ขนาดพิ กั ด กระแส
ของชุดสายพ่วงและไม่เกินขนาดพิกดั กระแส
ของเต้ารับติดผนังที่น�าเต้าเสียบของชุดสาย
พ่วงนั้นไปเสียบอยู่ด้วย (พิกัดกระแสเต้ารับ
ปกติจะไม่เกิน 16 A หรือคิดเทียบเท่าการ
ใช้ไฟรวมกัน ประมาณ 2,600 W) เนื่องจาก
ขณะใช้งานสายพ่วงจะเกิดความร้อนสะสม
ในสายไฟ ขนาดพิกัดกระแสไฟฟ้าของชุด
สายพ่วงจึงก�าหนดตามสภาพการใช้งานที่
สายไฟถูกคลี่ออกในแนวตรงและในที่ที่มี
อากาศเปิด ดังนั้น หากมีการใช้งานในขณะ
ที่สายขดเป็นม้วนขมวดเป็นปมหรืออยู่ในที่
ที่ไม่สามารถถ่ายเทอากาศได้ดี จะเป็นการ
จ�ากัดหรือลดขนาดพิกัดกระแสไฟฟ้าของ
สายไฟลงซึ่งอาจท�าให้เกิดความร้อนสูงเกิน
จนก่อให้เกิดความเสียหายต่อสายไฟ และ
เกิดไฟไหม้ได้

ทั้ ง นี้ ส� า นั ก มาตรฐานอุ ต สาหกรรม
(สมอ.) ได้ ก� า หนดให้ ชุ ด สายพ่ ว งเป็ น
มาตรฐานบั ง คั บ แล้ ว คื อ มาตรฐานเลขที่
มอก.2432-2555 ดังนั้นทุกครั้งที่จะซื้อชุด
สายพ่วงต้องตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่าได้รบั
การรับรองมาตรฐาน มอก. หรือไม่ เพือ่ ให้เกิด
ความมั่นใจในการเลือกซื้อชุดสายพ่วงหรือ
ปลั๊กพ่วงส�าหรับการใช้งานอย่างปลอดภัย
โดยมีสิ่งที่ต้องสังเกตดังนี้
1. สายไฟฟ้าตาม มอก.11 / มอก.955
(หากใช้สายขนาด 1 ตร.มม. ความยาวต้อง
ไม่เกิน 2 เมตร หากใช้สายขนาด 1.5 ตร.มม.
ความยาวต้องไม่เกิน 30 เมตร)
2. เต้ารับต้องเป็นแบบ 3 รู (L+N+G)
และมีตัวปิดช่อง (Shutter)
3. เต้าเสียบเป็นไปตาม มอก.166-2549
(3 ขา L+N+G)
4. มีอุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิน
แบบความร้อนหรือแบบ RCBO
5. สวิตช์ไฟ (ถ้ามี) ต้องเป็นไปตาม
มาตรฐาน มอก. ที่เกี่ยวข้อง
3 ขั้นตอนใช้ชุดสายพ่วงอย่างปลอดภัย
1.ดูให้แน่ชดั ว่าไม่ได้เปิดสวิตช์เครือ่ งใช้
ไฟฟ้านั้นอยู่
2.เสียบปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้ากับชุด
สายพ่วง
3.เสียบจ่ายไฟเข้ากับชุดสายพ่วง
นอกจากนี้ ต้องหมั่นตรวจสอบสภาพ
ของชุดสายพ่วงเป็นประจ�า โดยฉนวนของ
สายไฟฟ้าต้องอยูใ่ นสภาพสมบูรณ์ ไม่มรี อย
หักแตก หรือการหลอมละลาย และห้ามใช้
ชุดสายพ่วงในบริเวณอันตรายหรือสถานที่
ไวไฟ (Hazardous Locations) ทั้งหมดนี้
ก็เพือ่ ใช้งานชุดสายพ่วงของคุณให้เกิดความ
ปลอดภัยอย่างสูงสุดนั่นเอง
ความปลอดภัยจะเกิดขึ้นได้ ไม่ใช่เพียง
การเลือกใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานเท่านั้น
แต่ยังต้องควบคู่ไปกับความรู้ความเข้าใจที่
ถูกต้องเหมาะสมในการใช้งานของผู้ใช้งาน
เช่นกัน

CHOOSE AND USE
EXTENSION CORD SETS
WITH SAFETY!
Extension cord sets or adapter power
plugs are electric devices which have
been widely used these days in many
households, offices and industrial factories.
They are sometimes ignored in terms of
usage or quality audit which lead to an
unexpected event like…electrical fire!
MEA Safety in this issue therefore offers
you some good advice on the selection
and application of extension cord sets for
the sake of your own safety.
How Extension Cord Sets or Adapter
Power Plugs Can Cause Fires ?
Heat and sparks from power consumption,
including overheat and overload in electric
wires, are a cause of fires. Overloading
extension cord sets by plugging in several
electric appliances which consume much
power at the same time leads to over
current. If the cord sets have a safety switch
or an RCD (Residual-Current Device), it will
instantly break an electric circuit. If not, the
cords will be overheated, making insulators
melt, causing short circuit, producing
sparks and starting electric fires.
Consequently, the power demand of
the extension cord sets with numerous
sockets should not exceed the sets’ or
panel sockets’ wattage rating (usually it is
not over 16 A or 2,600 W of total electricity
consumed). While using the extension cord
sets, heat is generated inside the cords.
Their wattage rating is thus determined
when the cords are stretched straight in
the open air. If they are coiled or knotted
in a bad air flow, this condition limits or
decreases the cords’ wattage capacity,
produces over heat, damages the cords
and causes fires.
Having a concern on the issue, Thailand
Industrial Standards Institute (TISI)

has announced extension cord sets as
Mandatory Standard for Plugs and Socket
- Outlets for Household and Similar
Purposes: Cord Extension Sets which has
standard No.TIS 2432-2555. Therefore,
when buying extension cord sets, make
sure that they are approved by the TISI
standard for safety reason and notice the
following measures:
1. TISI 11/ TISI 955 cords (1 square
millimetre cords shall not exceed
2 metres; 1.5 square millimetre
cords shall not exceed 30 metres
throughout the length of the
cords).
2. The socket has 3 lines (L+N+G)
with shutter.
3. The plug is in accordance with TISI
Standard 166-2549 (3 lines:
L+N+G).
4. The sets are equipped with safety
switches, thermal or RCBO.
5. The button switch (if there is any)
is in accordance with TISI standards
involved.
3 Steps of Using Extension Cord Sets
with Safety
• Make sure that the button switch
is not on
• Plug electric appliances in extension cord sets
• Insert the power plug of the cord
sets in the socket
Furthermore, it is necessary to check
the devices’ condition regularly; that is, the
insulator needs to be in a good condition,
not broken nor melt. Do not use the cord
sets in a dangerous areas or hazardous
locations. All these suggestions are given
for your safety.
Safety comes with not only the use of
up to standard appliances, but also the
right knowledge and true understanding of
electricity usage by users.
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อยู่อย่างไร...
ในยุค 4.0
เรื่อง สรานี สงวนเรือง / Saranee Sa-nguanreung
นักข่าวสายเทคโนโลยี / พิธีกรรายการแบไต๋ไฮเทค
Technology Reporter / MC
of “Bae Tai Hi-Tech” TV Programme
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อย่ า งที่ ท ราบกั น ว่ า ในระยะ 2-3 ปี ม านี้
ประเทศไทยก�าลังก้าวเข้าสูย่ คุ 4.0 นอกจาก
การเปิ ด ใจรั บ เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรม
ที่ก�าลังจะเกิดขึ้น ยังเป็นช่วงเวลาที่เราต้อง
เติบโตทางการใช้ชีวิตอีกด้วย
ทีผ่ า่ นมาต้องยอมรับว่าเทคโนโลยีทา� ให้
ชีวติ สะดวกสบายก็จริง แต่บางครัง้ ก็ทา� ให้เรา
สปอยล์ เอะอะอะไรก็คว้าสมาร์ทโฟนขึ้นมา
เข้า google เพราะเราเสพติดกับความเร็ว
หรือการเข้ามาของเทคโนโลยีการสื่อสาร
อย่างโซเชียลมีเดีย ก็ท�าให้ชีวิตของคนเรา
เปลี่ยนไปเยอะมาก ทั้งความสุขที่ปะปนมา
ด้วยความฉาบฉวย อัตราเร่งในการใช้ชีวิต
ที่เกิดจากการผูกติดกับโลกออนไลน์ คนจึง
เครียด ใจร้อน และเป็นโรคซึมเศร้าไม่เว้น
แต่ละวัน

ทุ ก วั น นี้ แ ม้ ภ าพลั ก ษณ์ ข อง “เฟื ่ อ ง”
จะเป็นตัวแทนของคนไอที แต่ “เฟื่อง” กลับ
ชอบอ่านหนังสือเป็นเล่มมากกว่า e-Book
เพราะช่วยให้สงบและได้คุยกับตัวเอง การ
อ่านบทความบนโซเชียลมีเดีย แม้จะช่วย
อัพเดตข้อมูลข่าวสาร แต่บางครั้งก็ท�าให้
เราเขวไปกับการสไลด์หน้าจอสมาร์ทโฟน
หรือถูกรบกวนด้วย Notification ต่างๆ การ
แบ่ ง เวลาชี วิ ต ให้ อ ยู ่ ใ นโซนออฟไลน์ บ ้ า ง
จึงเป็นเรื่องจ�าเป็นมาก
แล้วเราจะใช้ใช้ชีวิตในยุค 4.0
อย่างไรให้มีความสุข
คงต้องย้อนกลับไปที่ตัวเราเป็นข้อแรก
คือรู้เท่าทันว่า “เราเป็นใคร” และ “ก�าลังท�า
อะไรอยู่” มิฉะนั้นเราจะถูกดึงไปทางโน้นที
ทางนี้ที เพราะความกลวงข้างในจากการ
ไม่รู้จักตัวเอง
ทีส่ า� คัญเราต้องรูจ้ กั ก�าหนดจังหวะชีวติ
เลือกเสพข้อมูลอย่างพอดี เพราะอนาคต
โลกจะหมุ น เร็ ว ขึ้ น อี ก ทั้ ง AI (Artificial
Intelligence) หรือ IoT (Internet of Things)
รวมถึงอีกหน่อยทีอ่ าจมหัศจรรย์มากไปกว่านี้
อีกหลายเท่า
ดั ง นั้ น หากเราสร้ า งฐานให้ แ ข็ ง แรง
สร้างตัวตนให้แข็งแกร่ง เราจะใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีได้อย่างยั่งยืน

HOW TO LIVE
IN THAILAND 4.0
As generally realised, during the past
few years, Thailand has been moving
forward to 4.0 Era which requires us to
welcome upcoming technologies and
innovations, as well as learn how to live
on.
Previously, it is widely accepted that
technology made our life comfortable. On
the downside, however, it could turn us
to spoiled and speed-addicted persons
by quickly picking up a smartphone to do
Google search whenever we want. The
arrival of communicative technologies,
such as social media, has also changed
people’s life in a great deal. Happiness
mingled with sloppiness and the fast
living from being attached with the
online world make people get stressed,
hot-tempered and depressed each day.
Today, even though I have been regarded
as a representative of IT members,
I prefer reading print books to e-Books
because they calm me down and get me
talk to myself. Reading articles through
social media is helpful in acquiring
updated news and information, but it
sometimes distracts us with sliding the
smartphone’s screen or looking at other
notifications. Spending your life in the
off-line zone is therefore very necessary.

How to live in Thailand 4.0 happily?
We first need to think of ourselves,
knowing ‘who we are’ and ‘what we are
doing.’ Otherwise, we will be dragged to
here and there, feeling empty because
of knowing nothing about ourselves.
Most importantly, we need to learn how
to live on our life and consume information
wisely because the world will move
faster in terms of (Artificial Intelligence)
and IoT (Internet of Things) or something
much more incredible.
Therefore, if we build a solid foundation
- making ourselves strong, we will be
able to apply technology sustainably.
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เรื่อง อ.นพ.โชติมันต์ ชินวรารักษ์
ศูนย์นิทราเวช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
Chotiman Chinvararak
Excellence Center for Sleep Disorders,
King Chulalongkorn Memorial Hospital,
Thai Red Cross Society

โรคนอนไม่หลับ
ในยุค 4.0
อาการนอนไม่ ห ลั บ ส่ ง ผลกระทบต่ อ ชี วิ ต
ประจ�าวันหลายอย่าง ตั้งแต่รู้สึกอ่อนเพลีย
ระหว่ า งวั น ไปจนถึ ง ปั ญ หาสุ ข ภาพอื่ น ๆ
โดยเฉพาะในยุคปัจจุบนั ทีเ่ ทคโนโลยีกลายเป็น
หนึง่ ในสาเหตุของอาการนอนไม่หลับ มารูจ้ กั
โรคนอนไม่หลับ รวมถึงแนวทางป้องกันและ
ดูแลรักษาหากต้องประสบกับภาวะดังกล่าว
อาการนอนไม่หลับ หลับยาก ตื่นบ่อย
หรือหลับแล้วตื่นเร็ว หากเกิดขึ้นชั่วคราว
อาจเป็ น เพี ย งแค่ “ภาวะนอนไม่ ห ลั บ ”
ซึ่ ง เกิ ด ขึ้ น ได้ กั บ ทุ ก คน แต่ เ มื่ อ ไหร่ ก็ ต าม
ที่ น อนไม่ ห ลั บ ติ ด ต่ อ กั น นานๆ เรื้ อ รั ง จน
รบกวนการด�าเนินชีวิต การท�างาน หรือการ
ปฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ ผู ้ ค น ควรได้ รั บ การตรวจ
วิเคราะห์ว่าเป็น “โรคนอนไม่หลับ” หรือไม่
โรคนอนไม่หลับเกิดขึ้นได้จากหลาย
สาเหตุ ซึ่งสาเหตุครึ่งหนึ่งมักมาจากภาวะ
ทางด้านจิตใจ หรือมีปัญหาทางจิตเวช เช่น
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ภาวะซึ ม เศร้ า ภาวะวิ ต กกั ง วล ส่ ว นอี ก
ครึ่งหนึ่งมักมีสาเหตุมาจากโรคทางร่างกาย
เช่น ผู้ที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตมักต้องตื่น
มาปัสสาวะตอนกลางคืน ท�าให้นอนหลับ
ได้ไม่ต่อเนื่อง หรือการใช้สารบางอย่าง เช่น
สารที่มีฤทธิ์กระตุ้นระบบประสาทอย่างชา
กาแฟ น�้าอัดลม หรือยาบางชนิด ก็ท�าให้
นอนไม่หลับได้เช่นกัน เพราะฉะนั้นจึงต้อง
รั ก ษาที่ ต ้ น เหตุ เว้ น แต่ ห าสาเหตุ ไ ม่ เ จอ
ทางการแพทย์จะเรียกว่า โรคนอนไม่หลับ
ชนิดปฐมภูมิ (primary insomnia)

สมัยก่อนโรคนอนไม่หลับส่วนใหญ่มัก
เจอในผู้สูงอายุ แต่ปัจจุบันโรคนี้เกิดขึ้นกับ
คนอายุน้อย หรือวัยผู้ใหญ่ตอนต้นมากขึ้น
ซึ่งสิ่งหนึ่งที่คล้ายกันคือ คนกลุ่มนี้มักใช้งาน
โทรศั พ ท์ มือ ถื อ หรื อ คอมพิ ว เตอร์ ใ กล้ ช ่ ว ง
เวลาเข้านอน เช่น เล่นโซเชียลมีเดีย ในขณะ
เดี ยวกั นมี ก ารศึ ก ษาแล้ วพบว่ า แสงจาก
โทรศัพท์มือถือ หน้าจอคอมพิวเตอร์ หรือ
โทรทัศน์ อาจกระตุ้นการท�างานของระบบ
ประสาท ร่างกายจึงนอนหลับได้ยากขึ้น
การนอนไม่หลับส่งผลต่อทางร่างกาย
และจิ ต ใจ เริ่ ม ตั้ ง แต่ อ ่ อ นเพลี ย คิ ด อ่ า น
ไม่คล่อง สมาธิและความจ�าไม่ดี หงุดหงิดง่าย
จนไปถึงเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้าได้
ดั ง นั้ น วิ ธี ก ารดู แ ลตั ว เองเพื่ อ ป้ อ งกั น โรค
ดังกล่าวคือ หลีกเลี่ยงสารกระตุ้น เช่น ชา
กาแฟ น�า้ อัดลม เครือ่ งดืม่ ชูกา� ลัง หลังเทีย่ งวัน
เป็นต้นไป นอกจากนี้ควรดูแลสุขภาพให้
แข็งแรง ออกก�าลังกายอย่างสม�า่ เสมอ นอน
และตื่นให้เป็นเวลาเดียวกันทุกวัน เพื่อให้
นาฬิกาในสมองท�างานได้อย่างสม�่าเสมอ
ทีส่ า� คัญงดใช้เครือ่ งมืออิเล็กทรอนิกส์ทกุ ชนิด
ก่อนเวลานอนอย่างน้อย 1 ชั่วโมง
ผูท้ มี่ อี าการนอนไม่หลับติดต่อกันเรือ้ รัง
จนส่งผลต่อชีวิตประจ�าวัน เช่น นอนไม่หลับ
เกิน 1 เดือนขึ้นไป ควรจะปรึกษาแพทย์
ซึ่งแพทย์ก็จะซักประวัติ บางรายอาจตรวจ
sleep lab เพื่อดูสุขภาพการนอนเพิ่มเติม
ส่วนการรักษาก็มีต้ังแต่ให้คนไข้ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมหรืออาจให้ยา ซึ่งผู้ที่นอนไม่หลับ
ก็ไม่ควรซื้อยารับประทานเอง เนื่องจากยา
บางกลุ่มมีผลข้างเคียงและอาจท�าให้ติดได้
อาการนอนไม่ ห ลั บ อาจดู เ ป็ น เรื่ อ ง
เล็กน้อย แต่หากปล่อยไว้อาจขยายใหญ่จน
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและชีวติ ประจ�าวันได้
ดังนั้นเมื่อเกิดอาการดังกล่าวควรหาสาเหตุ
หรือปรึกษาแพทย์เพื่อวินิจฉัยและรักษาได้
อย่างถูกต้องและทันท่วงที

INSOMNIA IN 4.0 ERA
Insomnia affects several kinds of daily
life from daytime tiredness to other
health problems, especially at present
when technology becomes a cause of
sleeping disorder. Let’s learn more about
the disease, including its prevention
and treatment, in case it occurs.
Insomnia - difficult falling asleep, waking
up too often or getting up too early after
few sleep - if occurring from time to time,
is diagnosed as ‘restless sleep’ which
could happen to everyone. But if the
symptom persists and interferes with your
functioning during the day, while working
or when interacting with other people,
then it is time to evaluate whether it is
‘insomnia.’
Insomnia has many probable causes.
One of these is associated to mentality
or mental health disorders such as
depression, or anxiety. Another cause is
related to physical diseases. For example,
BPH (Benign Prostatic Hyperplasia)
patients often wake up during the night
to urinate and thus have difficulty to sleep
continually. Taking some substances and
medications such as stimulants like
tea, coffee or soft drink, also causes
insomnia. Therefore, it is better to treat
the disease at its cause; if the cause is
not found, the doctor will diagnose it as
primary insomnia.
Formerly, insomnia generally happened
to elder people. However, more youth
and early adults start to experience this
disease these days. The similarity of
these people is that they use mobile
phones or computers before going to
sleep to surf social media. According to
many research studies, it is revealed

that the light emitted by screens on
cell phones, computers and TV sets,
stimulates the nerve systems and
interferes with the sleep.
Difficulty to sleep affects people physically
and mentally such as feeling tired, hardly
thinking or reading, losing concentration,
having bad memories and being irritated
easily, which might lead to depression.
Consequently, a way of looking after
oneself to prevent the sleep disorder is
avoiding any stimulant such as tea,
coffee, soft drink, energy drink, in the
after noon. Onwards moreover, it is vital
to keep healthy, exercise regularly, sleep
and wake up at regular time every day
so that the psychological clock can work
properly. Most importantly, stop using
any electric device, at least one hour
earlier, before going to bed.
Those who have suffered from insomnia
which disrupts daytime functions, like
having difficulty to sleep more than one
month, should consult the doctor who
will do history taking or give a sleep lab
test to observe more sleeping health.
Regarding treatment, this could be
done by asking the patient to change
behaviours or take some medications.
Insomnia people should not buy
medicines by themselves because
some drugs have side effects and cause
addictions.
Insomnia is probably seen as a non-serious
issue. Nevertheless, if ignored, it could
give an immense effect to health and
daily life. Thus, when the sleep disorder
happens, it is better to see a doctor to
get it diagnosed and cured, righteously
and immediately.
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เรื่อง : พระจิตร์ ตัณฑเสถียร
(พระจิตร์ จิตตสังวโร)
วัดป่าธรรมอุทยาน ขอนแก่น
Phra Jitr Tantasathien
(Phra Jitr Chittasangvaro)
Wat Pa Dhamma Uttayarn, KhonKaen

ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ยุค
แต่แก่นของความทุกข์
ก็ยังคงเหมือนเดิม
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รู้เท่าทัน
ก็เป็นสุข
ทุกข์จากความไม่ได้ดั่งใจ ทุกข์จากการ
อยากมี อ ยากเป็ น อะไรใหม่ ๆ ตามบริ บ ท
สังคม ยิง่ ยุคปัจจุบนั ทีท่ กุ อย่างสะดวกสบาย
รวดเร็วดั่งใจ คนสมัยใหม่ก็ยิ่งเปราะบาง
ทุกข์ง่ายแต่สุขยาก แค่แอร์ไม่เย็น บริการ
ไม่ดี คนไม่กดไลค์ให้ เดีย๋ วนีเ้ ขาก็ทกุ ข์กนั แล้ว
เมื่ อ ก่ อ นผู ้ ค นอาจพยายามสร้ า งเนื้ อ
สร้างตัวบนโลกออฟไลน์ แต่เดีย๋ วนีผ้ คู้ นกลับ
ต้องสร้างเนื้อสร้างตัวบนโลกออนไลน์ด้วย
ทั้งที่การบริหารหลายๆ หัวโขนของตัวเอง
เป็ น ภาระ เพราะในทางพระพุ ท ธศาสนา
“อั ต ลั ก ษณ์ ” เป็ น ของชั่ ว คราว เราแค่ มี
หน้าที่ดูแลและน�าไปใช้ประโยชน์ แต่ตอนนี้
อัตลักษณ์กลับกลายเป็นปัญหา เพราะคน
พยายามสร้างอัตลักษณ์ แบกอัตลักษณ์ และ
บริหารความชื่นชมอัตลักษณ์ที่ตัวเองสร้าง

ในยุ ค ปั จ จุ บั น ที่ เ ทคโนโลยี เ ข้ า มามี
บทบาท เราหยิบฉวยโอกาสและศักยภาพ
จากสิ่ ง นี้ ไ ด้ แต่ อ ย่ า ปล่ อ ยให้ เ ทคโนโลยี
พาเราหลงทาง เราใช้เขาอย่าให้เขาใช้เรา
เพราะทุกอย่างเป็นวัฏจักร มีขึ้นและมีลง
เราจึ ง ต้ อ งรู ้ เ ท่ า ทั น เช่ น เดี ย วกั บ การใช้
โซเชียลมีเดีย เราต้องหนักแน่น ใช้สอื่ ออนไลน์
น�าเสนอตัวเองในวงกว้างอย่างสร้างสรรค์
แต่อย่าใช้ท�าลายใคร และอย่าถือสา อย่า
ยึดถือตัวอักษรจนเป็นทุกข์ หากเขาชื่นชม
หรือต�าหนิ ก็รับน�ามาพัฒนาตัวเองต่อ แต่
อย่าให้ใครมาตัดสินชีวิตเรา โดยเฉพาะคน
ที่ไม่รู้จักเราอย่างแท้จริง
อนาคตอาจมีเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ๆ
เกิดขึ้นอีก แต่สติปัญญาเท่านั้นที่จะท�าให้
เรารู้ว่าเราก�าลังอยู่กับข้อความ อยู่กับภาพ
อยู ่ กั บ เสี ย ง หรื อ สื่ อ สั ม ผั ส อื่ น ๆ ซึ่ ง ไม่ ว ่ า
ระบบจะล�า้ ลึกแค่ไหน แค่ดแู ลใจตัวเองให้ดี
ถามตัวเองว่าเขาเป็นของแท้ถาวรขนาดนั้น
เลยหรือ เราจึงต้องยกสุขยกทุกข์ของเราให้
กับสิ่งเร้าเหล่านั้น
เพียงเท่านี้ก็จะสามารถผ่านทุกยุคสมัย
ได้อย่างมีความสุข

MINDFULNESS FOR HAPPINESS
No matter how much time passes by, the
root of suffering still remains.
Suffering arises from disappointment
and attachment to desires to have something
new or to be a trendy person in accordance
with social contexts. Particularly,during
this age where everything is accessedconveniently and quickly, the new generation
becomes more vulnerable - suffered easily
but hardly contented. Even if an air-conditioner
is not cool, a service is not good or someone
doesn’t click LIKE on their post, these
conditions simply suffer them.
Previously, people might build up their
life in the offline world. Now, they need to
do it in the online world, too. Although
wearing several ‘hats’ is a burden, people
still try to establish an identity, carry it on
their shoulder and nurture an appreciation
of what they made. In Buddhism, ‘identity’
is temporary. Our duty is only to maintain
or apply it.Without realising this truth, people
turn to have problems caused by such an
identity.
Today, technology plays an important
role in our lives. It is acceptable to take
opportunities or gain capacities out of it, but
don’t let it make you lost. Live with technology

but don’t let it lead you. Everything happens
as a circle, having its ups and downs, so
we need to be mindful. This goes with the
use of social media;that is, we must be firm.
We should apply it to present ourselves
creatively, not destructively. Don’t let what
other people write turn you down. If they
appreciate or comment something about
you, take this as a guideline to develop
yourself. Do not allow anyone to judge your
life, especially those who don’t really
know you.
In the future, new technologies might
be invented. Whatever happens, wisdom
is the key which helps us become aware
of messages, pictures, sounds or media
we are dealing with. No matter how deep
their systems are, if you are aware of your
body, mind and feelings - asking yourself
if those things are real and permanent,
you’ll find out whether your happiness or
suffering needs to depend on such alluring
things.
Keeping this principle in mind, you
will live on happily in all ages to come…
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อิคารอส...

เสมือนจริง...ผอมจริง
เรื่อง เอสเค / SK ภาพ ICAROS

มีชายหนุม่ ชาวอเมริกนั นายหนึง่ ออกก�าลังกาย
ด้วยการเล่นเกม Soundboxing ผ่าน HTC
Vive หนึ่งในอุปกรณ์เล่นเกมแบบเสมือนจริง
จากเดิมที่เคยมีน�้าหนักเกินลิมิตจนสุขภาพ
เริ่มย�่าแย่ ผ่านไปแค่ 5 เดือน ชายคนนั้น
สามารถก� า จั ด น�้ า หนั ก ส่ ว นเกิ น ออกไปได้
มากถึง 22 กิโลกรัม
เอาละ เริ่มน่าสนใจขึ้นมาแล้วใช่ไหม
ต้นปีทผ่ี า่ นมามีเครือ่ งเล่นใหม่ “อิคารอส
วีอาร์” (ICAROS VR) ทีส่ ร้างขึน้ มาเพือ่ เอาใจ
บรรดาคนรักสุขภาพโดยเฉพาะ และเผยโฉม
ครั้งแรกในงาน Consumer Electronics
Show (CES) ณ เมืองลาสเวกัส ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
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ICAROS VR นี้มีรูปโฉมคล้ายกับเครื่อง
บังคับขนาดใหญ่ ที่ผู้เล่นต้องโน้มตัวนอน
คว�่าลง คล้ายท่าวิดพื้น ต่างกันตรงที่เครื่อง
จะมีชิ้นส่วนต่างๆ เพื่อรองรับเท้า ช่วงแขน
ข้อศอก และหัวเข่า และมีด้ามไว้ส�าหรับ
บังคับ ที่ต้องเป็นท่วงท่านี้ก็เพราะผู้คิดค้น
อยากให้ผู้ใช้งานได้เกร็งกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ
อี ก ทั้ ง ยั ง รั ก ษาสมดุ ล ของร่ า งกายให้ ไ ด้
ระหว่างเล่นนั่นเอง
ความดีอีกอย่างของ ICAROS VR คือ
คุณจะได้ประสบการณ์ร่วม หรือเรียกง่ายๆ
ว่า “อิน” ไปกับเหตุการณ์เสมือนจริงของเกม
ทีม่ หี ลายประเภทให้เลือก ไม่วา่ จะด�าดิง่ ลงไป

ใต้ท้องทะเล ขับเครื่องบิน หรือแม้แต่อยู่ใน
ฟิตเนส เพื่อฝ่าฟันมิชชั่นต่างๆ ก็ตาม ซึ่งผู้ที่
ได้ ท ดลองใช้ ต ่ า งพู ด เป็ น เสี ย งเดี ย วกั น ว่ า
เครื่องเล่นที่ว่านี้ช่วยบริหารกล้ามเนื้อได้เป็น
อย่างดี โดยเฉพาะกล้ามเนื้อส่วนท้อง รวมถึง
แผ่นหลัง ใกล้เคียงกับเครื่องออกก�าลังกาย
ที่มีอยู่ในท้องตลาด (แต่น่าตื่นเต้นกว่า) ใน
ปัจจุบันเป็นอย่างมาก
ในเรื่องราคา คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ
10,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ 332,440 บาท
และเริ่มเปิดให้สั่งจองกันแล้ว ส่วนท่านไหน
อยากได้ไปครอบครองแต่สู้ราคาไม่ไหว ทาง
ผู้สร้างขอให้รอสักชั่วอึดใจ เนื่องจากอยู่ใน
ระหว่างผลิตเวอร์ชั่นย่อมเยาออกมาภายใน
ปีหน้า โดยมีราคาอยู่ที่ 65,000 บาทเท่านั้น
นอกจากเทคโนโลยี จ ะล�้ า หน้ า แล้ ว
อิคารอสยังได้รบั รางวัลการันตีทางด้านดีไซน์
ที่งาน German Design Award 2017 ระดับ
Gold อีกด้วย เนือ่ งจากเครือ่ งออกก�าลังกาย
ล�้ า ยุ ค เครื่ อ งนี้ มี ค วามโดดเด่ น ทางด้ า น
การออกแบบไม่ แ พ้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ ดๆ จาก
ทั่วทุกมุมโลก
บอกแล้วใช่ไหมว่าน่าสนใจ...มาก

ICAROS:
ACTIVE VR FITNESS FOR REAL
An American guy exercised with one of
virtual reality (VR) games Soundboxing
through HTC Vive after gaining overweight
and having health problems. Five months
later, he could get rid of 22 kilograms of
body fat.
Now, the story becomes more interesting,
doesn’t it?
At the beginning of this year, a new fitness
equipment ICAROS VR was created to
please all health lovers and first revealed
at Consumer Electronics Show (CES) in Las
Vegas, United States.
The ICAROS VR looks like a huge controlling
machine which requires the player to lie
down and hold themselves in plank-like
position by resting arms, elbows and knees
in the cradles and grabbing hold of
the handlebars. The setup is designed
to provide a comprehensive workout of
muscle groups and keep body balance
while operating the machine.
A terrific benefit which ICAROS offers
is a co-experience or, so to speak, to

transport you ‘into’ a virtual reality world
with various kinds of VR games such as a
diving in the sea, flying with an aeroplane
or completing several missions in a fitness
gym. According to all ICAROS players,
the machine effectively helps exercise
muscles, especially around the stomach
and the back. Its workout operations are
quite similar (but far more exciting) to
fitness equipment in the market today.
Regarding the price, it is approximately
USD 10,000 or THB 332,440 and now
available to be ordered. For those who
cannot afford such a price, the ICAROS
founder asks to hold your breath and wait
for a new version of ICAROS next year with
a reasonable price about THB 65,000.
Apart from its cutting-edge technology,
ICAROS is also guaranteed with the
German Design Award 2017 as it is
completely distinctive in design, as great
as other exercise equipment around
the world.
As we said, the story is really interesting…
Don’t you think so?
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5 Gadgets
ประหยัดไฟ ไม่ตกเทรนด์

5 TRENDY GADGETS THAT
HELP YOU SAVE ENERGY

เรื่อง Thanyalak Y. ภาพ XD Design, Swiftly Done, Logitech, River, Indiegogo

ในยุคที่พลังงานทดแทนก�าลังจะกลายเป็น
ทางเลือกใหม่ของผู้บริโภค จนขับเคลื่อน
ให้เกิดเทคโนโลยีและนวัตกรรมมากมาย
เพื่อรองรับกระแสดังกล่าว Tricks & Tips
ฉบั บ นี้ อ าสาพาผู ้ อ ่ า นไปรู ้ จั ก กั บ ของใช้
ใกล้ตวั อย่างพลังงานแสงอาทิตย์ ทีน่ อกจาก
จะอ� า นวยความสะดวกและประหยั ด แล้ ว
ยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
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ไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์
Bright Solar Power Outdoor
LED Light
จากนี้ ไ ปการติ ด ตั้ ง หลอดไฟไม่ ต ้ อ ง
ถึงมือช่างอีกแล้ว เพราะ Swiftly Done™
เปิดตัวนวัตกรรมทีช่ ว่ ยส่องสว่างแบบไร้สาย
ให้กับพื้นที่ต่างๆ โดยอาศัยพลังงานจาก
แสงอาทิตย์ วิธีติดตั้งก็แสนง่าย แค่ลอก
สติ ก เกอร์ แ ละติ ด เข้ า กั บ พื้ น ผิ ว บริ เ วณที่
ต้องการ เพียงเท่านีห้ ลอดไฟจะเก็บพลังงาน
จากแสงอาทิตย์มาส่องสว่างในยามค�่าคืน
โดยความฉลาดของมันคือ สามารถปิด-เปิด
อัตโนมัตเิ มือ่ พระอาทิตย์ขนึ้ และตก ทีส่ า� คัญ
หลอดไฟจะเปล่ ง แสงสว่ า งเมื่ อ จั บ การ
เคลื่อนไหวได้

In this age, renewable energy has been
an alternative option which creates
various technologies and innovations
for customers. Tricks & Tips in this
issue would like to introduce products
powered by solar energy which are
all convenient, economical and ecofriendly.

Swiftly Done™launched innovative wireless
solar-powered LED lighting for all areas.
This light gathers sunlight during the day
and stores it up for night time use. It will
light up automatically when the day is dark
and turn off when the day become bright.
The LED Light activates when sensing
motion.

ที่ชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์
Solar Charger
หมดกังวลกับปัญหาโทรศัพท์มอื ถือ
แบตฯหมด เพราะปัจจุบันมีนวัตกรรม
แบตเตอรี่ส�ารองพลังงานแสงอาทิตย์
Solar Window Charger เพียงน�าทีช่ าร์จ
ดังกล่าวไปรับแสงอาทิตย์ ก็สามารถเก็บ
พลังงานมาใช้กบั อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์
ของเราได้อย่างง่ายดาย
นวัตกรรมที่ว่าเป็นสินค้าของ XD
Design มี ข นาดเล็ ก พกพาสะดวก
สามารถยึดติดกับกระจก โดยที่ชาร์จนี้
มีความจุ 1,000 mAh หรือสามารถชาร์จ
สมาร์ทโฟนของเราได้ถึง 50% ต่อครั้ง
ท�าให้มั่นใจได้ว่าถึงไม่มีปลั๊กชาร์จไฟ
เราก็จะไม่พลาดทุกการติดต่อ

No more worries on run-out-of-battery
smartphones with Solar Window Charger by
XD Design. Its lightweight makes it easy for on
the go. The suction cup can be attached at any
window to be charged with1,000 mAh battery
capacity. Stick it on a window and let it collect
sun energy for your electronic devices.

คีย์บอร์ดไร้สายพลังงานแสงอาทิตย์
Wireless Solar-powered Keyboard
บอกลาความสิ้นเปลืองจากคีย์บอร์ด
แบบใช้แบตเตอรี่ เพราะถึงยุคของคีย์บอร์ด
พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ แ ล้ ว โดยบริ ษั ท
Logitech ได้ น� า เสนอคี ย ์ บ อร์ ด ไร้ ส าย
(Wireless Solar Keyboard) ที่สามารถ
เก็บพลังงานแสงได้แม้อยู่ในที่ร่ม ที่ส�าคัญ
ยังเก็บพลังงานไว้ใช้ได้อย่างน้อยถึง 3 เดือน
ในความมืด ให้ความรู้สึกคล่องตัวเหมือนใช้
แล็ปท็อป แถมยังตรวจสอบพลังงานคงเหลือ
ผ่านแอปพลิเคชั่นได้อย่างสะดวก ง่ายดาย
มีให้เลือกใช้ทั้งระบบ PC และ Mac
It’s time for solar-powered keyboard
as Logitech creates Wireless Solar
Keyboard that charges itself whenever
there’s light and stays charged for at least
three months in total darkness. The battery
status can be checked through the
Logitech Solar App available for PC and
Mac.

อุปกรณ์พลังงานไฟฟ้าแบบเคลื่อนที่
Mobile Power Station
จะดี แ ค่ ไ หนหากเราสามารถพกพา
พลั ง งานไฟฟ้ า ติ ด ตั ว ไปได้ ทุ ก ที่ เพราะ
ปั จ จุ บั น บริ ษั ท River ได้ อ อกนวั ต กรรม
Mobile Power Station ทีต่ วั อุปกรณ์สามารถ
ชาร์จไฟได้ทั้งจากที่บ้าน รถยนต์ หรือแม้
กระทั่ ง แสงอาทิ ต ย์ โดยมี ค วามจุ อ ยู ่ ที่
116,000 mAh จึงสามารถให้พลังงานไฟฟ้า
ได้ อ ย่างยาวนาน เช่น ชาร์จ สมาร์ท โฟน
ได้ ม ากกว่ า 30 รอบ ชาร์ จ แล็ ป ท็ อ ปได้
5 - 9 ครั้ง ใช้งานตู้เย็นได้นานกว่า 10 ชั่วโมง
หรือใช้งานหลอดไฟได้นานกว่า 100 ชั่วโมง
นี่จึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะอย่างยิ่งส�าหรับ
นักเดินทาง

The innovative River Mobile Power
Station has 116,000 mAh battery
capacity to produce electric power
for a long period; recharging a
smartphone 30 up to times and a laptop
up to 5-9 times, sending enough
electricity to a refrigerator to keep it
operational for up to 10 hours and a
light bulb for up to 100 hours. It is a
perfect choice for travelers.

หูฟังไร้สายพลังงานแสงอาทิตย์
Wireless Solar Charging Headphone
หากปี ที่ แ ล้ ว หู ฟ ั ง ไร้ ส ายได้ รั บ ความ
นิ ย มอย่างมาก ปีนี้ก็คงถึงคราวของหูฟัง
พลังงานแสงอาทิตย์กันบ้าง เพราะล่าสุด
เว็ บ ไซต์ Indiegogo เปิ ด ตั ว หู ฟ ั ง ไร้ ส าย
Sola ทีเ่ พิม่ ความอึดในการใช้งานให้มากขึน้
ถึง 25-30% โดยติดตั้งแผงโซลาร์เล็กๆ ไว้
บริเวณที่คล้องคอ เพื่อแก้ปัญหาแบตเตอรี่
ของหูฟังแบบไร้สายที่มักใช้งานได้ไม่นาน
อุปกรณ์ทกี่ ล่าวมาข้างต้นเป็นเพียง
มาพร้อมคุณสมบัติเพิ่มเติม เช่น ไมโครโฟน
ส่วนหนึ่งของนวัตกรรมในปัจจุบัน ซึ่ง
ในตัวและเทคโนโลยีลดเสียงรบกวน
เชื่อว่าอีกไม่นานนี้จะมีเทคโนโลยีด้าน
It is the year of wireless solar charging พลั ง งานทดแทนใหม่ ๆ มาให้ ตื่ น เต้ น
headphones when the website Indiegogo
launches its new product - Sola Wireless กันอีกแน่นอน
Headphone - with the huge battery capacity
extended by 25 - 30%. Small solar panels
are embedded on the neckband with
extra features such as In-Ear Mic, noise
dampening technology.

The gadgets mentioned are some parts
of present innovations. We believe that
there will be more renewable energy
technologies to amaze us soon in the
upcoming future.
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หุน่ ยนต์ พร้อมเสิรฟ
์
@ ฮาจิเมะ โรบอท
เรื่อง Gu Ru Kin
ภาพ Hajime Robot

ปฏิเสธไม่ได้ว่า เมนูโปรดของใครหลายคน
คงหนี ไ ม่ พ ้ น ปิ ้ ง ย่ า งหรื อ ชาบู เพราะทั้งอิ่ม
อร่อย และถูกใจสายกิน แต่วันนี้ขอเอาใจ
ความชอบทุกแนว ไม่วา่ จะชอบกิน ชอบถ่ายรูป
ชอบเทคโนโลยี หรือชื่นชอบความแปลกใหม่
เพราะทีร่ า้ นอาหารญีป่ นุ่ ฮาจิเมะ โรบอท
แห่งนี้ น�านวัตกรรมสุดล�้าเข้ามาผสมผสาน
เพือ่ เพิม่ ความสุขให้กบั ลูกค้าทุกคน เป็นร้าน
อาหารแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย
ที่มีหุ่นยนต์อัจฉริยะคอยให้บริการ เพราะ
ทันทีทเี่ ข้าไปในร้าน คุณจะได้พบกับหุน่ ยนต์
ที่รอต้อนรับและบริการอย่างเป็นมิตร
เจ้าหุน่ ยนต์เสิรฟ์ อัจฉริยะทีร่ า้ นฮาจิเมะ
แห่ ง นี้ เกิ ด ขึ้ น จากการที่ เ จ้ า ของร้ า นได้ มี
โอกาสชมนิทรรศการหุ่นยนต์ส�าหรับใช้ใน
อุตสาหกรรมต่างๆ ที่ประเทศญี่ปุ่น จึงเกิด
ไอเดียและน�ามาต่อยอดธุรกิจ ซึ่งเป็นการ
น�าเทคโนโลยีทันสมัยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง
ในการบริการ ท�าหน้าที่แทนพนักงานเสิร์ฟ
ท�าให้มีความแปลกใหม่ น่าสนใจ
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เริ่ ม จากกดดู เ มนู อ าหารจากเครื่ อ ง
แท็บเล็ตที่โต๊ะ ท�าให้เราเห็นภาพอาหารที่
เหมือนจริง มีความคมชัด และใช้งานสะดวก
เพียงแค่สัมผัสกับอาหารบุฟเฟต์ 2 สไตล์
ทั้งปิ้งย่างแบบ Yakiniku และชาบู ที่มีเมนู
ให้เลือกกว่า 100 เมนู ทั้งเนื้อ หมู เบคอน
อาหารทะเลสดๆ อย่ า งกุ ้ ง หอยแมลงภู ่
นิวซีแลนด์ และผักนานาชนิด ที่คัดสรรมา
อย่างดี รวมไปถึงน�้าซุปชาบูที่มีให้เลือกถึง
3 ชนิด ทั้งสูตรดั้งเดิม ต้มย�า และน�้าด�า

ROBOT WAITERS
AT YOUR SERVICE
@ HAJIME ROBOT
เมื่ อ เลื อ กได้ แ ล้ ว จึ ง กดสั่ ง อาหาร
ที่ต้องการเพียงแค่คลิกเดียว จากนั้นเจ้า
หุ่นยนต์พนักงานเสิร์ฟจะยกอาหารมาให้
คุณถึงที่แบบไม่ต้องเสียเวลา โดยสามารถ
กดสั่งได้เรื่อยๆ ไม่ต้องกลัวหุ่นยนต์เหนื่อย
กันเลยทีเดียว แถมช่วงพักเบรก เจ้าหุ่นยนต์
ยังโชว์สเต็ปแดนซ์ให้ลูกค้าได้ชมกันอีกด้วย
เรียกว่าทั้งอิ่มท้อง อิ่มใจ ครบสูตร
และนี่ เ ป็ น อี ก หนึ่ ง ร้ า นอาหารที่ ค วร
เพิ่ ม ไว้ ใ นลิ ส ต์ ข องคุ ณ เหมาะส� า หรั บ ทั้ ง
ครอบครัว แก๊งเพื่อน คู่รัก หรือใครจะมา
คนเดียวก็ไม่ว่ากัน เพราะคุณไม่มีทางเหงา
เนื่ อ งจากมี เ จ้ า หุ ่ น ยนต์ อั จ ฉริ ย ะเป็ น เพื่ อ น
ตลอดทั้งมื้อ
หากมีโอกาสลองไปพิสจู น์ความอร่อยและน่าเอ็นดู...ของ
เจ้ า หุ ่ น พร้ อ มเสิ ร ์ ฟ อั จ ฉริ ย ะ ที่ ร ้ า น Hajime Robot
Restaurant ปัจจุบันมีทั้งหมด 4 สาขา Central Festival
Chiangmai, Central Festival Pattaya, Central Plaza
Westgate และ Mono Park Rama 3 ใครสะดวก
สาขาไหน ลองไปชิมกันนะคะ
If you have any chance, go to taste delicious food and
meet kawaii smart robot waiters at Hajime Robot
Restaurant which now has four branches: Central
Festival Chiangmai, Central Festival Pattaya, Central
Plaza Westgate and Mono Park Rama 3. Pick
a convenient branch and give it a try.

One of favourite menus to many is
definitely yakiniku or shabu as it fills the
stomach, offers scrumptious dishes and
satisfies all foodies. In this issue, we want
to please our gourmets who love eating,
taking photos, preferring technology and
fancying a new dining experience.
At Hajime Robot Restaurant, a futuristic
innovation is harmoniously mingled with
Japanese food to entertain customers. It is
the first and the only one restaurant in
Thailand where robot waiters are at your
service. As soon as entering the eatery,
you will find human-like robots waiting
for welcoming and providing you a great
service.
The Hajime robot was created when
the owner of the restaurant went to an
exhibition of industrial robots in Japan and
got inspired to do business by applying
modern technology to take over serving
duties from humans and make the service
more interesting.
Start off the unique dining experience
with an easy touch-screen tablet at the
table to see realistic and clear photos of
food. Various dishes are available in two
buffet styles, yakiniku and shabu, over 100
finely selected menus comprising a raw
selection of beef, pork, bacon, seafood
such as shrimps, New Zealand mussels,
including several vegetables and three
types of soup: original, Tom Yum and black
Miso.

After deciding what to eat, place your
order with one click and wait for ‘Mr. Robot
Waiter’ to bring all items at your table without
wasting any time. You can keep ordering
without any worry that the robotic waiter will
get tired! At a break, the automated robots
also show some step dances to entertain
all customers, filling your tummy along with
your heart at the same time.
Hajime Robot Restaurant is another
dining place which should be added into
your list. It is suitable for all families, groups
of friends, lovers or a person coming to eat
alone. There is no way you can be lonely
as the robot will keep you company
throughout the meal.
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ร้าน B story

ซอกแซก
4 ย่านนวัตกรรมน่าเที่ยว

4 BEST INNOVATIVE DISTRICTS TO VISIT
เรื่อง Wannidar ภาพ 123rf

ร้าน Mary Lazy Coffee
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หลายคนอาจจะคุ ้ น หู กั บ โปรเจกต์ “ย่ า น
นวัตกรรม” มาบ้าง แต่สา� หรับใครที่ยังไม่เคย
ได้ยิน เอียงหูเข้ามาใกล้ๆ ครับ จะเล่าให้ฟัง
สัน้ ๆ คือโปรเจกต์นเี้ ป็นแนวคิดของส�านักงาน
นวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ
สนช. ที่ต้องการพัฒนาพื้นที่และกิจกรรม
ภายในย่าน เพื่อจะดึงดูดกลุ่มผู้ประกอบการ
ธุรกิจให้เข้ามาลงทุนเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อ
ส่งเสริมเศรษฐกิจในพืน้ ที่ ขณะเดียวกันยังช่วย
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในย่านอีกด้วย
กรุงเทพมหานครของเรามีย่านที่ได้รับ
การพัฒนาถึง 8 ย่านด้วยกัน ฉบับนี้เราขอ
แนะน�าคุณผู้อ่านให้รู้จักกับ 4 ย่านนวัตกรรม
น่ า เที่ ย ว ว่ า แต่ ล ะที่ นั้ น มี ข องเด็ ด -ของดี
อะไรซ่อนอยู่
Many of you have probably heard about ‘Innovation
District’ projects. For those who haven’t, please stay
with us as we have something great about them to
inform you. These projects are established by the
National Innovation Agency (Public Organisation)
or NIA which aims to develop areas and activities
in some districts to encourage more investment
by entrepreneurs, reinforce the economy in the areas
and improve the quality of life for residents in each
district.

1.ย่านนวัตกรรมโยธี
ย่านโยธีคอื ย่านนวัตกรรมน�าร่องแห่งแรก
จุดเด่นของย่านนี้อยู่ตรงที่เป็นแหล่งรวม
บริษทั หน่วยงานราชการ มหาวิทยาลัย และ
โรงพยาบาลจ�านวนมาก บวกกับเส้นทาง
สั ญ จรที่ เ ชื่ อ มต่ อ ทั้ ง ระบบขนส่ ง บี ที เ อส
รถโดยสารประจ�าทาง แอร์พอร์ตลิงค์ ท�าให้
มีผู้คนเข้ามาท�ากิจกรรมในย่านนี้หลากหลาย
สถานที่ท่องเที่ยวจึงเกิดใหม่มากขึ้นเรื่อยๆ
นอกจากพระราชวังพญาไท พิพธิ ภัณฑ์
ธรรมชาติวิทยาที่รู้จักกันดีแล้ว ขอแนะน�า
ให้แวะไปที่โครงการ Coco Walk ศูนย์รวม
ร้านอาหารและคาเฟ่นา่ รักๆ กับทีห่ า้ มพลาด
คือร้านอาหาร B story (ทางลงสถานีรถไฟฟ้า
ราชเทวี) นอกจากอาหารอร่อย บรรยากาศ
ของร้านยังดีงามอีกด้วย
ส่วนคอกาแฟอยากให้ลองไปชิมที่ร้าน
Mary Lazy coffee (อยู่ในซอยพญานาค)
คาเฟ่สไตล์โตเกียวชวนให้นั่งชิลล์ๆ ได้ทั้งวัน
ใครรู้ตัวว่ารักทางสายอาร์ต แต่อยากเพิ่ม
ฝีมือ ต้องลองไปเวิร์กชอปที่ The Journey
Stories (อยู่ที่ราชเทวีอพาร์ทเมนท์) สถาบัน
ศิลปะที่มีศิลปินชื่อดังเป็นครูฝึกให้คุณได้ดี
เลยทีเดียว
ปิดท้ายวันเก๋ๆ ด้วยการออกก�าลังกาย
ที่ Groove Studio Bangkok (ชั้น 3 อาคาร
เอเชีย) สตูดโิ อสอนเต้นแนวเกาหลี ไม่แน่นะ
อาจมีโอปป้ารอคุณอยู่ที่นั่น

ร้าน B story

Open House

The Journey Stories

1. Yothi Innovation District
This is the first pilot project of innovation
districts. Its feature is the centre
of several companies, government
agencies, universities and hospitals,
alongside with transport routes
connecting to BTS, Bangkok bus and
Bangkok Airport Rail Link. All of these
attract people to do various kinds
of activities and create many tourist
attractions in the area.
For coffee lovers, it is recommended to
visit Mary Lazy Coffee (in Soi PhayaNak),
a Tokyo-style café where you can chill
out all day. Otherwise, just go to try
some workshops at The Journey Stories
(located in Ratchathewi Apartment), an
Art academy where you can work on
Art with famous artists as instructors.
End up your day with a chic and cool
activity by exercising at Groove Studio
Bangkok (on 3rd Floor, Asia Building),
a studio which provides K-Pop dancing
classes. Maybe, you will find an “Oppa”
waiting for you there!

2. ย่านนวัตกรรมปทุมวัน
ขึ้ น ชื่ อ ว่ า เป็ น ย่ า นที่ คึ ก คั ก ที่ สุ ด ใน
กรุงเทพฯ ไม่ว่าจะในแง่ของผู้ประกอบธุรกิจ
สถานที่ ชอปปิ้ง ฯลฯ จึงเป็นแหล่งดึงดูด
นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ แ ละชาวไทย
มากที่สุด นอกจากสยามพารากอน สยาม
ดิสคัฟเวอรี่ สยามเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์
หอศิลป์กรุงเทพฯ ที่เรารู้จักกันดีแล้ว ย่าน
ปทุมวันยังมีสถานที่น่าเที่ยวใหม่ๆ เกิดขึ้น
มากมาย
เรามาเริ่มต้นกันที่สยามสแควร์ นาทีนี้
ใครไม่รู้จักร้าน Daddy and the Muscle
Academy (สยามสแควร์ ซ อย 11) ต้ อ ง
บอกว่าเอาท์มากๆ เพราะที่ร้านนี้เขาขาย
เสื้อผ้าเครื่องประดับสไตล์ฟรุ้งฟริ้งกุ๊กกิ๊ก
น่ารักโดนใจสายแฟชั่นที่อยากฉีกกฎความ
จ�าเจเดิมๆ แนะน�าให้รีบไปเช็กอินกันด่วนๆ
ส่วนสาวกพี่บราวน์ต้องไปที่ร้านไลน์
วิ น เลจสโตร์ สาขาแรกของเมื อ งไทยที่
สยามสแควร์วัน ทางร้านขนตัวการ์ตูนจาก
Line Character มาให้เลือกซื้อมากกว่า
2,000 ชิ้น แถมยังมีสินค้า Limited Edition
ที่สั่งท�าขึ้นเฉพาะเมืองไทยอีกด้วย
ส�าหรับคนทีช่ อบท�ากิจกรรมหลากหลาย
ต้ อ งไปที่ Open House ชั้ น 6 เซ็ น ทรั ล
เอ็มบาสซี ที่นี่มีครบทุกอย่าง ทั้งร้านอาหาร
ชื่อดัง ร้านหนังสือ สนามเด็กเล่น โรงหนัง
ไปที่เดียวแต่อยู่ได้ทั้งวัน
ปิดท้าย...ดินเนอร์ท่ีร้าน Stone and
Star ถนนชิ ด ลม ร้ า นอาหารไทยฟิ ว ชั่ น
ในบรรยากาศล�้าๆ เหมาะอย่างยิ่งส�าหรับ
การพักผ่อนชิลล์ๆ หรือไปเดตสองต่อสอง
กับคนรู้ใจก็เวิร์กอยู่

ร้าน Stone and Star

2.Pathumwan Innovation District
This is regarded as the most vivacious
district in Bangkok in terms of entrepreneurs,
shopping centres, etc. Begin with Siam
Square at Daddy and the Muscle Academy
(in Siam Square Soi11) which sells
‘dazzling’ and ‘glimmering’ clothes and
accessories.
Anyone who is Brown Lover must go to
LINE Village Store, the first franchise branch
of Thailand situated in Siam Square One.
The shop offers more than 2,000 items of
LINE Characters, including Limited-edition
ones exclusive to Thailand.
For those who like to do several activities,
it is highly recommended to visit Open
House (on 6th Floor, Central Embassy)
where you can find everything: renowned
restaurants, bookstores, playgrounds,
movie theatre…all in one place to stay
all day.
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3. ย่านนวัตกรรมคลองสาน
มนต์เสน่ห์ของย่านคลองสานอยู่ที่การ
ผสมผสานวัฒนธรรมเก่าและความโมเดิร์น
อย่างกลมกลืน สอดคล้องกับแผนการพัฒนา
ในด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับอาหาร เพื่อเพิ่ม
ความทันสมัยในพื้นที่ แต่ยังคงเสน่ห์ของ
วัฒนธรรมและคนท้องถิ่น
สถานที่ท่องเที่ยวของที่นี่จึงมีความฮิป
และเก๋ า ไม่ เ หมื อ นที่ ไ หน จุ ด แรกที่ ไ ม่ ค วร
พลาด คือ The Jam Factory โครงการสุดชิก
ริ ม แม่ น้� า เจ้ า พระยา ที่ ร วมไลฟ์ ส ไตล์ ค น
รุ่นใหม่ไว้ครบถ้วน ทั้งร้านหนังสือ candid
ที่ ร วมหนั ง สื อ น่ า อ่ า นหลากหลายแนว
ร้านอาหารไทยร่วมสมัยในแนวเท่ๆ อย่าง
The never ending summer
ส่วนสายอินดี้ขอแนะน�าให้ลองไปเดิน
ที่ตลาดนัด Knack Market ที่รวมเสื้อผ้า
ข้าวของสไตล์แฮนด์เมดไม่ซา�้ ใครไว้มากมาย
และโปรเจกต์อลังการงานสร้าง ICONSIAM
ที่ก�าลังเกิดขึ้นริมแม่น้�าเจ้าพระยาช่วงถนน
คลองสาน ภายใต้แนวคิดเมืองแห่งความ
รุ ่ ง โรจน์ อั น เป็ น นิ รั น ดร์ ประกอบด้ ว ย 2
ศูนย์การค้าสุดหรู ที่รวมสินค้าแบรนด์ไทย
แบรนด์ดังระดับโลก และร้านอาหารระดับ
มิชลินสตาร์
นอกจากนี้ยังมีศูนย์การประชุมระดับ
โลก ซึ่งสามารถจัดการประชุมนานาชาติ
งานส�าคัญของรัฐบาล งานแสดงสินค้าที่จะ
หมุนเวียนมาจากประเทศต่างๆ ให้คนไทย
ได้มีโอกาสชมด้วย
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The Jam Factory
The never ending summer

โครงการ ICONSIAM
Knack Market

3. Khlong San Innovation District
The charm of this district is the harmonious
blend of traditional and modern cultures in
accordance with the development plan of
food tech and biotech.
Its tourist attractions are guaranteed
‘hip’ and ‘cool’, not like anywhere else. The
first spot where you stop by is The Jam
Factory, a chic warehouse which collects
all lifestyles of New Gen within one place.
The district also has the mega project of
ICONSIAM that will become a phenomenon
along Chao Phraya River on Khlong San
Road under the concept ‘The Icon of Eternal
Prosperity’ with two luxurious shopping
malls and a world-class conference centre.

หอสมุดกรุงเทพมหานคร

ท่ามหาราช

4.ย่านนวัตกรรมรัตนโกสินทร์
เกาะรัตนโกสินทร์ พื้นที่ที่อุดมไปด้วย
แหล่ ง งานสร้ า งสรรค์ ศิ ล ปะ วั ฒ นธรรม
ของไทยที่โดดเด่นและมีเอกลักษณ์ เป็นอีก
ย่านหนึ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก
ให้เข้ามาสัมผัสกับความเป็นไทยได้อย่าง
แท้จริง
แนะน� า ให้ เ ริ่ ม ต้ น ที่ ห อสมุ ด กรุ ง เทพ
มหานคร ตรงสี่แยกคอกวัว ฉีกภาพลักษณ์
ความจ�าเจของห้องสมุดเดิมๆ ด้วยการตกแต่ง
แบบสถาปัตยกรรมไทย ผสมผสานกับความ
ทันสมัย นอกจากนีเ้ ขายังน�าเทคโนโลยีใหม่ๆ
มาเป็นสื่อความรู้ มาอ่านหนังสือที่นี่รับรอง
ว่าไม่ง่วงแน่นอน
ไม่ ไ กลจากหอสมุ ด นั ก เป็ น ที่ ตั้ ง ของ
นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ พิพิธภัณฑ์ที่น�าเสนอ
เรื่องราวของกรุงรัตนโกสินทร์ จัดแสดงผ่าน
เทคโนโลยีทั้งหมด 9 ห้อง เช่น รัตนโกสินทร์
เรืองโรจน์, เกียรติยศแผ่นดินสยาม ฯลฯ
ส�าหรับขาชอป...แนะน�าให้ไปต่อกันที่
ท่ามหาราชคอมมูนิตี้มอลล์ โดดเด่นด้วย
สไตล์โคโลเนียลที่แฝงกลิ่นอายทันสมัยใน
บรรยากาศชิลล์ๆ ริมแม่นา�้ เจ้าพระยา ภายใน
ประกอบด้วยร้านเสื้อผ้า คาเฟ่ และสินค้า
ตกแต่งบ้าน

นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

Once Again Hostel

ส่ ว นใครที่ อ ยากเปลี่ ย นสถานที่ น อน
ชั่วคราว หรือจะแนะน�าเพื่อนต่างชาติมาพัก
แนะน�ามาที่ Once Again Hostel โฮสเทล
ตรงซอยส�าราญราษฎร์ ที่น�ามนต์เสน่ห์ของ
ชุมชนเก่ามาผสมผสานกับความโมเดิรน์ ของ
การตกแต่ง ความพิเศษของที่นี่คือ เขาดึง
คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการท�างาน
กับโฮสเทล รายได้สว่ นหนึง่ จะกระจายให้กบั
ชุมชนอีกด้วย
ความน่ า สนใจของย่ า นนวั ต กรรม
ยังไม่จบ ฉบับหน้าเราจะพาไปซอกแซกต่อ
อีก 4 ย่านนวัตกรรมน่าเที่ยวที่เหลือกัน

4. Rattanakosin Innovation District
Rattanokosin Island is considered as a
place rich in creative sources of distinctive,
unique Thai art and culture. It is a district
which attracts a lot of tourists from all over
the world to visit and touch the real Thainess.
It is better to start the journey at Bangkok
City Library around Kok-Wua intersection.
Then, visit Rattanakosin Exhibition Hall
(Nitasrattanakosin), a museum which tells
the history of Rattanakosin Kingdom through
hi-tech presentations. For shopaholics, it is
suggested to visit Tha Maharaj Community
Mall distinctively designed in colonial style
with a modern and chilled-out atmosphere
on Chao Phraya riverside.
For those who want to change accommodation
temporarily, Once Again Hostel in Soi
Samran Rat should be a lovely nest for you.
This is the place where residents in the
area participate in joining their works
with-a way of distributing income to the
community.
To keep up with four more interesting
Innovation Districts, please follow us in
the next issue.
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ส�ำรวจ ‘เยอรมนี’

เมืองพลังงำนหมุนเวียนอันดับหนึ่งของโลก
DISCOVER ‘GERMANY’ : THE WORLD’S
FIRST CITY OF RENEWABLE ENERGY
เรื่อง Thanyalak Y. ภาพ 123rf

หากพูดถึงประเทศเยอรมนี คุณนึกถึงอะไร
หลายคนอาจนึกถึงก�าแพงเบอร์ลนิ ปราสาท
นอยชวานชไตน์ ฟุตบอล เบียร์ หรือไส้กรอก
แต่ บ างคนอาจไม่ รู ้ ว ่ า เยอรมนี คื อ เมื อ ง
“พลั ง งานหมุ น เวี ย น” (Renewable
Energy) อันดับหนึ่งของโลก
ประเทศเยอรมนีบุกเบิกเรื่องพลังงาน
หมุ น เวี ย นมาตั้ ง แต่ ป ลายศตวรรษที่ 20
โดยพลังงานหมุนเวียนของประเทศส่วนใหญ่
มาจากลมและแสงอาทิตย์ ท�าให้ปัจจุบัน
ประเทศเยอรมนี ส ามารถผลิ ต ไฟฟ้ า จาก
พลั ง งานหมุ น เวี ย นได้ ถึ ง 35 เปอร์ เ ซ็ น ต์
และยังวางเป้าหมายไว้ที่ 80 เปอร์เซ็นต์
ภายในปี 2050 อีกด้วย
Exotic Travel ฉบับนี้จึงขออาสาพา
ทุกคนก้าวข้ามสถานที่ท่องเที่ยวในแบบที่
คุ้นเคย เพื่อไปสัมผัสประสบการณ์ใหม่กับ
5 สถานทีี่ที่จะท�าให้คุณเข้าถึง “เยอรมนี”
ในฐานะเมืองแห่ง Renewable Energy
กันแบบเต็มตัว
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When talking about Germany, what will
you think of? Many probably imagine
Berlin Walls, Neuschwanstein Castle,
football, beer or sausages. However,
some people may not realise that
Germany is the world’s first city of
“Renewable Energy.”
Germany has pioneered
renewable energy
since the end of 20th Century. As its main
source of renewable energy is derived from
wind power and solar power, the country
can generate electricity up to 35% of
such power and aim to reach 80% in 2050.
Exotic Travel in this issue asks you to forget
familiar tourist attractions and voluntarily
takes you to newly experience five places
which gives you a full access to “Germany”
as City of Renewable Energy.

สวนสนุกวุนด้ำลันด์ คำลคำร์
จะน่าตืน่ เต้นแค่ไหน ถ้าเราได้ใช้วนั หยุด
กับครอบครัวในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์
ไม่ใช่เรื่องยาก เพราะสวนสนุกในเมือง
Düsseldorf ที่ชื่อ Wunderland Kalkar
แปรสภาพมาจากอดีตโรงไฟฟ้านิวเคลียร์
ที่สร้างขึ้นระหว่างปี 1973 - 1986 แต่ไม่เคย
ได้ใช้งานจริง เพราะรัฐบาลกังวลเรื่องความ
ปลอดภัยสาธารณะ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่อาจ
สูงเกินควร (ปัจจุบนั รัฐบาลเยอรมนีประกาศ
จะยุ ติ ก ารใช้ พ ลั ง งานนิ ว เคลี ย ร์ ภ ายใน
ประเทศให้ได้ทั้งหมดภายในปี 2022 เพื่อ
หันมาใช้พลังงานหมุนเวียนอย่างเต็มตัว)
5 ปีให้หลัง โรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งนี้
ถูกขายให้ชาวดัตช์ ก่อนจะถูกเปลี่ยนให้
กลายเป็ น สวนสนุ ก ในชื่ อ แคนวาซซ่ า
วุนด้าลันด์ (Kernwasser Wunderland)
(ภายหลั ง เปลี่ ย นชื่ อ เป็ น Wunderland
Kalkar) เปิดให้บริการในปี 2011 พร้อม
เครื่องเล่นมากกว่า 40 ชนิด โรงแรมที่มี
ห้องพักมากกว่า 400 ห้อง บาร์ ภัตตาคาร
และลานโบว์ลิ่ง โดยมีไฮไลต์อย่าง “หอท�า
ความเย็น” (Cooling Tower) ที่เพ้นต์ภาพ
ทิวทัศน์ภูเขาน�้าแข็ง ภายนอกเป็นหน้าผา
จ�าลอง ส่วนภายในคือเครื่องเล่นหมุน โดย
พืน้ ทีท่ งั้ หมดใช้ชอื่ ว่า เอคโค่แลนด์ ส่วนท�าไม
ต้องใช้ชื่อนี้ ต้องไปหาค�าตอบด้วยตัวเอง

WUNDERLAND KALKAR
AMUSEMENT PARK
How exciting it is if we can spend time
with our family in a nuclear power plant!
This is not ideal anymore as the
amusement park Wunderland Kalkar
in Düsseldorf was transformed from
an old nuclear power plant built in 19731986 which never went into operation
because the government is aware of
public safety and unprecedentedly high
operating costs (Presently, the German
government has announced to shut
down all nuclear power in the country
within 2020 and vowed to fully support
renewable energy).
Five years later after its construction,
this nuclear power plant was sold to a
Dutch man and transformed into the
amusement park called Kernwasser
Wunderland (later changed to
Wunderland Kalkar) and open to
the public in 2011 with more than 40
rides and 400 hotel rooms, including
bars, restaurants, and a bowling
alley. Its highlight is Cooling Tower
painted to resemble a snowy mountain
landscape of which the outside is
rock climbing trails and the inside is a
swing ride called Echoland. To find out
why it is called this way, you need to go
there and get the answer by yourself.

เรืออัลซต้ำซอนเน่อ

ปี 2000 บริ ษั ท Alster-TouristikGmbH ได้เปิดตัว “เรือพลังงานแสงอาทิตย์”
ทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในโลก ภายใต้ชอื่ อัลซต้าซอนเน่อ
Alstersonne เป็นครั้งแรก เรือดังกล่าวมี
ขนาดยาว 26.5 เมตร สร้างจากสเตนเลส
สตีล น�้าหนัก 40 ตัน ซึ่งนับว่าเบากว่าเรือ
ประเภทเดียวกัน รองรับผูโ้ ดยสารได้ 100 คน
และให้ บ ริ ก ารพาชมสถาปั ต ยกรรมและ
ความเป็นอยู่ของเมืองฮัมบวร์ก ประเทศ
เยอรมนี ผ่านแม่น�้าอัลซต้า Alster
เรือ Alstersonne ได้รับการออกแบบ
ฟังก์ชันภายในให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ส่วนหลังคานั้นสามารถเก็บกักแสงอาทิตย์
มาเป็นพลังงานได้เพียงพอกับความเร็ว 5
กิโลเมตรต่อชั่วโมง หรือหากใช้แบตเตอรี่
ร่วมด้วยก็สามารถไปได้ไกลถึง 12 ชั่วโมง
หรือ 120-160 กิโลเมตรเลยทีเดียว
ขณะอยู่บนเรือ ผู้โดยสารจะได้เห็นแสง
และเงาที่ ท อดผ่ า นหลั ง คาโครงสเตนเลส
ที่ประกอบเข้ากับแผงโซลาร์เซลล์ โดยเรือ
ล�านี้การันตีความสวยงามด้วยรางวัลด้าน
การออกแบบมากมาย

ALSTERSONNE BOAT
In 2000, Alster-Touristik-GmbH Company
first unveiled the world’s largest ‘solarpowered boat’ named Alstersonne. The
vessel is 26.5 meters long, made of 40-ton
stainless steel, considered lighter than
the same kind of boats. It has a capacity
holding up to 100 passengers to sightsee
architecture and way of living in Hamburg
while cruising along the Alster river.
All functions and interiors of Alstersonne
are designed to be eco-friendly. The
rooftop can restore sunlight which is
converted into enough power to reach
a speed of five kilometres per hour. If
operated with batteries, the power can last
for up to 12 hours or 120-160 kilometres.
On board, the passengers can see light
and shadow passing through the roof
of stainless steel frame assembled with
solar panels. The cruiser’s exquisiteness
has been guaranteed by several design
awards.
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อำคำรไรชส์ทำค

หากใครไปเยือนกรุงเบอร์ลิน เราเชื่อว่า
จะไม่พลาดเยี่ยมชมไรชส์ทาค (Reichstag)
อาคารส�าคัญทางประวัตศิ าสตร์สงครามโลก
ครั้งที่ 2 ที่ปัจจุบันได้กลายมาเป็นศูนย์กลาง
อ�านาจหลักของประเทศเยอรมนี
อย่างไรก็ตาม นอกจากความส�าคัญ
ในแง่มุมดังกล่าว อาคารแห่งนี้ยังมีจุดเด่น
เรื่องความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยการ
ออกแบบ “โดมแก้ว” เหนือตัวอาคารให้มี
ระบบกระจกเพ่ือควบคุมแสงและพลังงาน
ที่ใช้ภายใน
นอกจากนี้ไรชส์ทาคยังมีระบบ CHP
(Central combined Heat and Power)
ตั้ ง อยู ่ ที่ ศู น ย์ ก ลางของอาคาร โดยระบบ
ปั ่ น ไฟใช้ พ ลั ง งานไบโอดี เ ซลจากน�้ า มั น
ดอกคาโนลา นอกจากนี้ยังมีระบบการเก็บ
ความเย็ น จากธรรมชาติ ใ นช่ ว งฤดู ห นาว
ส่งผ่านไปยังถังน�้าใต้ดิน ก่อนจะน�ามาใช้
ในช่วงฤดูร้อน ท�าให้ลดการใช้งานเครื่อง
ท�าความเย็นได้ในระดับหนึ่งเลยทีเดียว

REICHSTAG BUILDING
Whoever visits Berlin should not miss
Reichstag – a remarkable building in
history of WWII, which now becomes
the centre of major authority in Germany.
Apart from such significance, this building
is distinctive in terms of being eco-friendly
with the design of ‘glass dome’ on the top
functioning as a skylight to control light and
power inside.
Reichstag, moreover, has the CHP (Central
Combined Heat and Power) system set at
the centre of the structure to generate
electricity run on biodiesel energy
produced from canola oil. There is also
a system which restores cools during
winter and keeps it in the underground
tank before consuming it in summer,
helping reduce the use of air-conditioners
at a satisfactory level.

เหมืองเก่ำแฟร์โรโพลิซ

อีกหนึ่งสถานที่ที่ควรใส่ไว้ในลิสต์หาก
อยากสั ม ผั ส วิ วั ฒ นาการของ “พลั ง งาน
หมุนเวียน” คือแฟร์โรโพลิซ (Ferropolis)
อดี ต เหมื อ งถ่ า นหิ น ลิ ก ไนต์ ใ นเมื อ ง
แกรเฟ่นไฮนิคเช่น (Gräfenhainichen)
สถานที่แห่งนี้คือพิพิธภัณฑ์เครื่องจักร
ขนาดใหญ่กลางแจ้ง ที่บรรยากาศแวดล้อม
ไปด้ ว ยรถเครนสู ง ตระหง่ า น โครงโลหะ
ขนาดใหญ่ รถขุดคันยักษ์ ฯลฯ โดยทั้งหมด
ดูคล้ายฉากในภาพยนตร์ไม่ผิดเพี้ยน
อย่างไรก็ตาม สถานที่แห่งนี้ถูกใช้จัด
กิจกรรมต่างๆ อยู่บ่อยครั้ง ทั้งโอเปร่าและ
เทศกาลดนตรี ตั ว หลั ง คาของโรงงานจึ ง
ปกคลุมไปด้วยแผงโซลาร์เซลล์ ที่สามารถ
ผลิตไฟฟ้าไว้ใช้กจิ กรรมต่างๆ ได้อย่างเพียงพอ
ที่ ส� า คั ญ แฟร์ โ รโพลิ ซ ยั ง ย�้ า เตื อ นถึ ง
วิวัฒนาการในด้านพลังงาน โดยทศวรรษ
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ที่ ผ ่ า นมา เยอรมนี ส ามารถผลิ ต พลั ง งาน
หมุนเวียนได้เพิ่มขึ้นถึง 3 เท่า แปรเปลี่ยน
ไปเป็นไฟฟ้าได้มากถึง 1 ใน 3 ของประเทศ
โดยอาศัยพลังงานจากลม น�้า แสงอาทิตย์
และไบโอแก๊สจากพืช มาแทนที่พลังงาน
ถ่านหินและนิวเคลียร์

ทุ่งกังหันลมโฮลทรีม
และหมู่บ้ำนยึนเด้อ

FERROPOLIS MINE
Another place which should be added
into your list to experience the evolution
of ‘renewable energy’ is Ferropolis –
an old coal mine in Gräfenhainichen.
Ferropolis is the open museum of old
huge industrial machines, surrounded
by enormous high cranes, big metal
structures, giant excavators, etc., like
what we see in movie scenes.
The place has been used to hold many
activities such as opera and music
festival. The factory’s rooftop is covered
with solar panels which generates
enough power for all activities.
Most importantly, Ferropolis reminds
us the evolution of energy during the
last decades; that is, Germany can
produce three times more renewable
energy and convert it into electricity
up to one out of three for the whole
country by generating power from wind,
water, sunlight and biogas produced
from plants instead of using coal
energy and nuclear power.

ใครที่ ยั ง ท่ อ งเที่ ย วด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม
ไม่จุใจ แนะน�าให้เดินทางไปที่แคว้น Lower
Saxony เพราะที่นั่นมีทุ่งกังหันลมโฮลทรีม
(Holtriem) ที่ ข ณะสร้ า งถื อ ว่ า ใหญ่ ที่ สุ ด
ในยุ โ รป ซึ่ ง สามารถผลิ ต พลั ง งานได้ ถึ ง
90 เมกะวั ต ต์ โดยสถานที่ แ ห่ ง นี้ ยั ง มี ห อ
สั ง เกตการณ์ สู ง 65 เมตร ที่ เ ผยทิ ว ทั ศ น์
ของทะเลเหนือ หรือแม้แต่หมู่เกาะฟรีเซียน
(Frisian) ด้านตะวันออกในวันอากาศดี
นอกจากนี้หากยังไม่เต็มอิ่ม แนะน�า
ให้แวะ ยึนเด้อ (Juehnde) หมู่บ้านชาว
เยอรมนี แ ห่ ง แรกที่ ป ระสบความส� า เร็ จ
ในการพึง่ พาตัวเองด้านพลังงาน โดยหมูบ่ า้ น
แห่ ง นี้ ส ามารถผลิ ต พลั ง งานได้ ม ากเป็ น
สองเท่าของความต้องการไฟฟ้าในหมู่บ้าน
ทีส่ า� คัญคนในหมูบ่ า้ นยังส่งต่อประสบการณ์
ผ่าน New Energy Center เพือ่ เป็นประโยชน์
ให้กับผู้อื่นอีกด้วย
พลังงานทดแทนก�าลังเป็นเรือ่ งทีท่ วั่ โลก
ให้ความสนใจ ดังนั้น หากมีโอกาสไปเยือน
ประเทศเยอรมนี ก็อย่าลืมใส่สถานที่เหล่านี้
ไว้ ใ นลิ ส ต์ เพื่ อ ประสบการณ์ แ ปลกใหม่
ในการท่องเที่ยวที่วิเศษสุดของคุณ

HOLTRIAEM WIND PARK
AND JUHNDE VILLAGE
For those who want more eco-trips, it is
suggested to travel to Lower Saxony
Region where Holtriem Wind Park is
situated. When firstly constructed, it was
supposed to be the biggest wind farm in
Europe with a capacity to generate power
up to 90 MW. There is a 65-metre tower
which gives a spectacular view of North Sea
and Frisian Island in the east on a sunny
day. If not yet satisfied, it is recommended
to visit Juhnde Village, the first energyself-sufficient community which generates
twice as much power as the village needs.
Importantly, villagers also share their
experiences via New Energy Centre as
beneficial knowledge for others.
Renewable Energy is a current issue
concerned by people around the world. If
you have a chance to visit Germany, please
do not forget to add it in your list to get a
new experience during your fantastic trip.
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L I F E STYLE

Smart Application:
MEA Smart Life

MEA Smart Life
ตัวช่วยอัจฉริยะ

ใบแจ้งค่าไฟฟ้าหาย หรือจะค้นหาสถานที่
ช�าระค่าไฟฟ้าก็ทา� ได้งา่ ยเพียงปลายนิว้

Report lost electricity bills or find
counter service locations…everything
is easy with only one touch.

เรื่อง สุพัฒนา / Supatana

เมือ่ ใบแจ้งค่าไฟฟ้าส่งตรงมาทีบ่ า้ น นัน่ ถึงเวลา
ที่เราต้องออกเดินทางไปช�าระค่าไฟฟ้าตาม
เวลาที่ก�าหนด
แต่!...หากเกิดปัญหาใบแจ้งค่าไฟฟ้าหาย
หรือจะเป็นความอ่อนใจกับการเดินทางบน
ท้องถนนที่ต้องฝ่าฟันการจราจรติดขัด อีกทั้ง
การเสี่ยงออกไปตามหาจุดหมายปลายทาง
ที่ไม่มีพิกัดของเส้นทางที่แน่ชัด อย่าเพิ่งท้อ
นะคะ!! เพราะปั จ จุ บั น เรามี เ ทคโนโลยี อั น
ทันสมัยอย่าง MEA Smart Life แอปพลิเคชัน
สุดล�้าของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน. หรือ
MEA) ที่พร้อมเป็นตัวช่วยอัจฉริยะให้กับคุณ
เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้ไฟฟ้ายุค
ปัจจุบนั ซึง่ ความอัจฉริยะทีว่ า่ นีก้ ค็ อื สามารถ
ตรวจสอบค่าไฟฟ้าได้โดยไม่ตอ้ งพึง่ ใบแจ้งค่า
ไฟฟ้า รวมถึงช่วยให้ทราบจุดช�าระค่าไฟฟ้าที่
ใกล้ที่สุดในอีกไม่กี่อึดใจ พร้อมลดระยะทาง
และเวลาในการเดิ น ทางไปจ่ า ยค่ า ไฟฟ้ า
…เพียงปลายนิ้วสัมผัส
วิ ธี ก ารใช้ ง านไม่ ยุ ่ ง ยากซั บ ซ้ อ น หาก
ต้องการตรวจสอบค่าไฟฟ้า เพียงเปิดเข้าไปยัง
เมนูหลัก และเลือกรายการ “ช�าระค่าไฟฟ้า”
คุณจะสามารถทราบค่าไฟฟ้าล่าสุด พร้อมเลือก
ช� า ระค่ า ไฟฟ้ า ผ่ า นบั ต รเครดิ ต Visa หรื อ
Mastercard ได้ ใ นทั น ที หรือหากต้องการ

ค้นหาจุดช�าระค่าไฟฟ้า เพียงเลือกรายการ
“สถานที่ช�าระ” ระบบจะแสดงรายชื่อสถานที่
ช�าระค่าไฟฟ้า พร้อมแสดงระยะห่างระหว่าง
ต� า แหน่ ง ปั จ จุ บั น ของผู ้ ใ ช้ ง านกั บ สถานที่
รับช�าระในแต่ละจุดอย่างชัดเจน เรียงล�าดับ
ระยะทางจากใกล้สุดไปยังไกลที่สุด (อย่าลืม!
เปิดใช้งานบริการหาต�าแหน่งทีต่ งั้ หรือ GPS เพือ่
ระบุตา� แหน่งทีอ่ ยูป่ จั จุบนั ของผูใ้ ช้งานด้วยนะคะ)
จากนัน้ ระบบปฏิบตั กิ ารจะปรากฏแผนที่
พร้อมน�าทางไปยังจุดหมายปลายทางที่ถูก
เลือกไว้ นอกจากนี้ยังมีโหมดการใช้งานภาพ
จ�าลองเสมือน หรือ Augmented Reality
(AR) แสดงภาพจากกล้องสมาร์ทโฟน เมื่อ
หันกล้องไปยังทิศต่างๆ รอบตัว หากมีจุดรับ
ช�าระในทิศทางนั้นๆ สัญลักษณ์ที่เป็นจุดรับ
ช�าระค่าไฟฟ้าจะแสดงขึ้นมาให้ทราบทันที
สะดวก รวดเร็ว และใช้งานง่าย คงต้องรีบ
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน MEA Smart Life
มาใช้ให้สมกับเป็นคนไทยยุค 4.0 สักหน่อยแล้ว!

When an electric bill is sent to your house,
that is the time to go out and pay before the
due date.
But what should we do…if the bill is lost or it
is too tiring to get through terrible traffic jams
and risky to find out a destination of nowhere?
Whatever happens, don’t be discouraged
because now we have got modern technology
‘MEA Smart Life’ – an innovative phone
application developed by MEA – as your smart
assistant to serve any user’s lifestyle. Its
smartness is the feature to check cost of
electricity without using any bill and find the
nearest payment location within a minute,
saving distance and time of paying an
electricity bill…by only one touch.
The operation is very simple. To check the
electricity cost, open the main menu and
choose ‘Payment’ to see the latest electricity
charge and pay with any credit card. To
search for a counter service, choose ‘Payment
Locations.’ The system will give a list of MEA
counters and calculate the distance between
the user’s current location and each counter’s
location, starting from the nearest to the
farthest (Don’t forget to turn on the GPS service
on your smartphone to locate your present
location!). The operation system will display
the map which leads you to the selected
destination.
Another feature is ‘Augmented Reality (AR)’
which shows a picture as appeared in the
smartphone’s camera while turning it around
360°. If there is any payment location in the
turning direction, its symbol will be shown up
instantly.
Convenient, Quick and Easy…Download MEA
Smart Life App now to be a real Thai in the
4.0 Era.

Voices of Users
“บางทีเราผ่านไปแถวทีไ่ ม่คนุ้ แต่ตอ้ งการจ่ายค่าไฟฟ้า
ช่วงเวลานั้น ก็จะเข้าแอปฯให้ช่วยหาจุดช�าระให้ ในนั้น
บอกหมดเลยว่ามีตรงไหนบ้าง อยู่ห่างเท่าไหร่ ไม่ต้อง
เสียเวลาไปหาเลยค่ะ”
“Sometimes we pass an area we’re not familiar
with, but the bill has to be paid by that time.
I always use the app to find a payment location
because it tells me everything…where the
counter is or how far it is. There’s no need to
waste time looking for it.”
สุภาพร / ย่านบางบัวทอง
Supaporn / Bangbuathtong
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“ชอบทีเ่ ราสามารถช�าระค่าไฟผ่านแอปฯได้เลย เพราะ
บางครัง้ ไม่สะดวกออกไปจ่ายทีจ่ ดุ รับช�าระ ช่วยให้ชวี ติ
ง่ายขึ้นเยอะครับ”
“I like the idea that we can pay electricity bills
via the app because sometimes it’s not
convenient to go out and pay at the counter
service. The app makes life much easier.”
ศิริศักดิ์ / ย่านบางกะปิ
Sirisak / Bangkapi

“เมื่อก่อนกังวลมากเวลาหาใบแจ้งค่าไฟฟ้าไม่เจอ
เพราะไม่รู้ยอดที่จะต้องจ่าย ท�าให้วุ่นวายนิดหน่อย
แต่ เ ดี๋ ย วนี้ ใ ช้ วิ ธี เ ข้ า ไปเช็ ก ค่ า ไฟฯในแอปฯเลยค่ ะ
สะดวกมากๆ”
“Formerly, I was very worried when I couldn’t
find my electricity bill because there was no
clue of total payments. Things just got fussy.
Now, I pay the bill via the app. Very convenient.”
นิลสุดา / ย่านตลิ่งชัน
Ninsuda / Talingchan

