“The only way to reach the goal is moving forward. ทางเดียว
ทีจ่ ะถึงเส้นชัย คือก้าวต่อไปข้างหน้า” เช่นเดียวกับการไฟฟ้านครหลวง
(กฟน.) ที่ยังคงก้าวต่อไปไม่หยุดยั้ง มุ่งสู่เส้นชัยของการเป็นองค์กร
ชั้นน�ำด้านธุรกิจพลังงานไฟฟ้าในระดับสากล
เมือ่ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ทีผ่ า่ นมา การไฟฟ้านครหลวงมีอายุครบ
58 ปี และก้าวสูป่ ที ี่ 59 ซึง่ ในห้วงเวลาของย่างก้าวส�ำคัญนี้ กฟน. ของเรา
อยูภ่ ายใต้การบริหารงานของผูว้ า่ การคนใหม่ คุณชัยยงค์ พัวพงศกร ทีจ่ ะ
น�ำพาองค์กร กฟน. ให้ก้าวไปข้างหน้าสู่การเป็นองค์กรชั้นน�ำในระดับ
สากลในอนาคตอันใกล้
ครัง้ นีเ้ ราจึงขอเชิญชวนทุกท่านไปท�ำความรูจ้ กั กับผูว้ า่ การป้ายแดงของ
กฟน. ที่จะมาเปิดเผยถึงตัวตนว่าแท้จริงแล้วท่านเป็นคนอย่างไร และ
ที่ส�ำคัญมีแนวความคิดหรือมุมมองอย่างไรในการขับเคลื่อนองค์กร
ให้บรรลุเป้าหมายสู่ความเป็นผู้น�ำด้านธุรกิจพลังไฟฟ้าในระดับสากล
ผ่านบทสัมภาษณ์ “DigiGov : ผู้ว่าการดิจิทัล” ในคอลัมน์ Executive
Interview
พร้อมกันนี้เราก็ยังมีเรื่องราวดีๆ มากมายมาฝากกันอีกเช่นเคย ทั้งจาก
คอลัมน์ของ กฟน. ทีห่ ยิบเอาเทคโนโลยีทนี่ า่ สนใจของเรามาน�ำเสนอกัน
ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี SCADA/EMS เพื่อสนับสนุนระบบไฟฟ้าให้มี
ความมั่นคง โดย กฟน. เป็นองค์กรแรกของประเทศที่มีการน�ำระบบนี้
มาใช้ แอพพลิเคชัน่ MEA Smart Life ทีต่ อ่ ยอดพัฒนาเป็น Version 3.0
เพือ่ ความสะดวกสบายในการใช้งานของผูใ้ ช้ไฟฟ้ามากยิง่ ขึน้ หรือแม้แต่
โครงการดีๆ อย่าง Young MEA เยาวชนอาสา พัฒนาชุมชน ทีเ่ ปิดโอกาส
ให้นอ้ งๆ เยาวชนไปเรียนรูป้ ระสบการณ์จริงในด้านการจัดการสิง่ แวดล้อม
ในชุมชน เป็นการปลูกฝังแนวคิดเรือ่ งการอนุรกั ษ์พลังงานและสิง่ แวดล้อม
ที่ถูกต้อง
รวมไปถึงคอลัมน์สาระบันเทิง ทั้งภาพยนตร์ หนังสือ การท่องเที่ยว
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คอลัมน์ Gourmet Delight แนะน�ำร้านอาหาร
อร่อย บรรยากาศดี น่านัง่ แถมท้ายด้วยคูปองส่วนลด สิทธิพเิ ศษส�ำหรับ
ผู้อ่านนิตยสาร MEA Life+ โดยเฉพาะ ปิดท้ายด้วยบทความจาก
คนดังทั้งในแง่มุมของสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ยังคงสาระ และ
สะท้อนมุมมองดีๆ ให้น�ำปรับใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้ คุยกันมาถึงตรงนี้
ก็อย่ารอช้า พลิกหน้าถัดไปกันเลยครับ

MEA
“The only way to reach the goal is moving forward.”
At MEA, we are also making steps forward to become
the leading electricity provider in the international level.
On 1 August 2016, MEA celebrated its 58th anniversary and the
beginning of 59th year of its establishment. As we celebrated
the auspicious occasion, our new Governor, Khun Chaiyong
Puapongsakorn is leading our organization towards our
corporate goal.
We therefore wish to take you to get to know more about Khun
Chaiyong and learn more his style, thinking or passion to
drive MEA to becoming the leading electricity provider in the
international level. You will discover his point of view in the
executive interview on “The DigiGov”.
This issue is fully packed with interesting stories as usual. You
can explore more about SCADA/EMS system that MEA is the first
organization in Thailand to introduce here to enhance electricity
system security. MEA Smart Life 3.0 is the latest application
that brings greater convenience to electricity users. The Young
MEA program took young generation to a camp where they had
first-hand experience on community environment management
and embraced the idea and responsibility about energy and
environmental conservation.
In addition to stories about MEA development and significant
movement, this issue brings to you a large variety of stories
for good read – movies, books and travel. Don’t miss Gourmet
& Delight column where nice restaurants are featured plus
special discount voucher only for MEA Life+ readers. Articles
from leading figures on healthy body and mind perhaps wrap
up this issue well with good food for thought. Why waiting?
Let’s turn to the next page!

ชาญ ปัทมะวิภาค
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร
การไฟฟ้านครหลวง
Chan Patamawipark
Director of Corporate Communication Department
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ผลิตจากกระดาษ Eco Fiber
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน

58
Years
of
MEA,
INNOVATION FOR SUSTAINABILITY

จากจุดเริ่มต้นที่รัฐบาลได้รวมกิจการการไฟฟ้ากรุงเทพและ
กองไฟฟ้าหลวงสามเสนเป็นรัฐวิสาหกิจโดยใช้ชื่อ “การไฟฟ้า
นครหลวง” เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2501 ซึ่งถือว่าเป็น
วันสถาปนาการไฟฟ้านครหลวงอย่างเป็นทางการ นับถึงวันนี้
การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ในฐานะองค์กรชั้นน�ำด้านธุรกิจ
พลังงานไฟฟ้าในระดับสากล มีอายุครบ 58 ปี และในวันคล้าย
วันสถาปนาในปีนี้ กฟน.ได้จัดให้มีกิจกรรมเฉลิมฉลองในวาระ
ดังกล่าว ทั้งที่บริเวณอาคารส�ำนักงานใหญ่และการไฟฟ้า
นครหลวง ทั้ง 18 เขต งานนี้เต็มไปด้วยรอยยิ้มแห่งความสุข
พร้อมสาระและความบันเทิงครบรส
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The merger between Bangkok Electricity and
Sam Sen Electricity Division on 1 August 1958
marked the beginning of Metropolitan Electricity
Authority and also the official establishment
date. From that day, MEA has grown and
developed to become a leading internationalstandard electricity organization. While the
authority is celebrating its 58th anniversary this
year, all the 18 distric offices across Bangkok
joined force to make this a historic celebration
for all.

กิจกรรมเริ่มต้นกันด้วยพิธีสักการะศาล
พระภูมิและรูปปั้นจอมพลมหาอ�ำมาตย์เอก
เจ้ า พระยาสุ ร ศั ก ดิ์ ม นตรี (เจิ ม แสง-ชู โ ต)
บิดาการไฟฟ้าไทย ตามด้วยพิธีสงฆ์และพิธี
บวงสรวง หลังเสร็จภาคพิธีการ บรรยากาศ
ช่วงเช้าก็คกึ คักขึน้ ด้วยกิจกรรม MEA Charity
Day ซึ่งเป็นการช็อปสินค้าเพื่อการกุศลจาก
ทุ ก สายงานและเปิ ด ประมู ล สิ่ ง ของจาก
ผูบ้ ริหาร เพือ่ น�ำเงินไปร่วมบริจาคให้กบั องค์กร
การกุ ศ ลต่ า งๆ เรี ย กว่ า อิ่ ม บุ ญ อิ่ ม ใจกั น ไป
ถ้วนหน้า

ไฮไลต์ในภาคเช้า เริ่มด้วยงานผู้ว่าการ
การไฟฟ้านครหลวงพบปะสื่อมวลชน โดย
คุณสมชาย โรจน์รงุ่ วศินกุล ผูว้ า่ การการไฟฟ้านครหลวง ได้พูดคุยถึงผลการด�ำเนินงานใน
รอบครึ่งปีแรกที่ส�ำคัญหลายด้าน อาทิ ด้าน
ความมั่นคงและเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า มี
การน�ำนวัตกรรมกระบวนการพัฒนาโครงการ
เปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าแบบสายอากาศเป็น
ระบบสายใต้ดิน เพื่อรองรับการเป็นมหานคร
แห่งอาเซียน รวมถึงช่วยปรับภูมิทัศน์ให้มี
ความสวยงาม
The celebration began with a religious
ceremony and a ceremony to pay homage
to Chao Phraya Surasakmontri (Cherm
Saengchoo-to), the father of Thai electricity.
After that the MEA Charity Day event
began where all units under MEA sold
goods and auction to raise fund for
charity, a way to celebrate this auspicious
occasion in a meaningful way.
In late morning, the MEA Governor
Somchai Roadrungwasinkul met with the
press to share with them the performance
and significant milestones in the first
half of the year, including power system
security and reliability and the innovative program where electricity lines are
brought underground which will improve
city landscape and support Bangkok as
the hub of ASEAN.
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ด้ า นงานบริ ก าร การไฟฟ้ า นครหลวง
ได้จัดท�ำและพัฒนาระบบ FFM (Field Force
Management) มาใช้เพื่อพัฒนานวัตกรรม
งานบริการ เพิ่มประสิทธิภาพงานบริการ โดย
ผู้ใช้ไฟฟ้าที่แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้องผ่านทาง
MEA Call Center 1130 หรือ MEA Smart
Life Application ระบบจะแจ้งเหตุดังกล่าว
ไปยั ง การไฟฟ้ า นครหลวงเขตที่ รั บ ผิ ด ชอบ
โดยตรง เพื่ อ การแก้ ไ ขเหตุ ไ ฟฟ้ า ขั ด ข้ อ งที่
สะดวก รวดเร็ว โดยนวัตกรรมดังกล่าวท�ำให้
กฟน.ได้รับรางวัล ICT Excellence Awards
ในงาน Thailand ICT Excellence Awards
2016 ประเภทโครงการพัฒนากระบวนการ
หลักภายใน (Core Process Improvement
Project) ของสมาคมการจัดการธุรกิจแห่ง
ประเทศไทย (TMA)
นอกจากนี้ กฟน.ยังได้ศกึ ษาวิจยั เทคโนโลยี
ที่ ทั น สมั ย อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยศึ ก ษาความ
เหมาะสมในการใช้งานรถโดยสารไฟฟ้าในเขต
จ�ำหน่าย ลักษณะการใช้งานรถโดยสารไฟฟ้า
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รูปแบบการชาร์จไฟฟ้า ผลกระทบของการ
ชาร์จไฟฟ้าต่อระบบจ�ำหน่ายไฟฟ้า เพื่อน�ำไป
สูก่ ารเตรียมความพร้อมในด้านระบบจ�ำหน่าย
ไฟฟ้ า ให้ ส ามารถรองรั บ การชาร์ จ ไฟของ
รถโดยสารไฟฟ้าในปริมาณมากได้ในอนาคต
ส�ำหรับผลการด�ำเนินงานของ กฟน.ใน
ช่วง 6 เดือนแรกของปี 2559 มีรายได้รวม
99,100 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายรวม 92,800 ล้าน
บาท มีก�ำไรสุทธิ 6,300 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก
ช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนจ�ำนวน 600 ล้าน
บาทหรือร้อยละ 10 เนื่องจากมีการจ�ำหน่าย
พลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้นและการบริหารค่าใช้
จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ

In terms of service, MEA introduced
the Field Force Management (FFM)
system to enhanced management and
efficiency of its operations. When users
inform MEA of electricity problem
through MEA Call Center 1130 or MEA
Smart Life Application, this smart system
will send the information directly to
the responsible electricity office for
immediate action. This system has
played a crucial part for MEA to obtain
the ICT Excellence Awards at the
Thailand ICT Excellence Award 2016Core Process Improvement Project,
held by Thailand Business Management
Association.
MEA has also studied new technologies, including electricity vehicles and
how they are operated as well as the
impact from vehicle recharge on
electricity transmission system, in order
to prepare the system availability to
support huge demand in the future.
MEA’s performance during the first
six months of this year was satisfactory
with 99,100 million baht revenue, 92,800
million baht expenses and 6,300 million
baht of net profit which is about 600
million baht or 10% higher than the
same period last year. Such improved
performance is credited to the increasing
electricity sales and greater efficiency in
expense management.
In the afternoon, the celebration
continued. MEA’s Got Talent show was
kicked off with 11 teams from 10 divisions
competing for the grand prize. Spectacular
shows, singing, dance and stage play,
all under the “Innovation” theme, were
staged and received lots of applause
from the audience. The 11 teams
performed as if they were professionals,
reflecting the hard work and dedication
they have prepared and practiced.
At the end, who was the winner was not
as important as the fact that everyone

was so committed to bringing out their
best capacity and collaboration to
bring MEA forward and deliver the best
possible services to users.
Other offices around Bangkok
Nonthaburi and Samut Prakarn also
celebrated this event with religious
ceremony and presented token of
appreciation for electricity users who
pay the bills at their office on the day.
In moving towards the 59th year
of service, MEA, as the leading international standard electricity provider,
continues to be strongly committed to
achieving higher capability, innovation,
creating trust and confidence in stable
and sustainable electricity system, and
offering great service. At the same time,
transparency, social and environmental
responsibility and ability to enhance the
quality of life of those living in Bangkok
and suburban areas continue to be its
mission as MEA holds true to its values:
stable electricity system, impressive
services, care for the society and better
quality of life of the people.

ส่วนงานในภาคบ่ายเป็นกิจกรรมที่ชาว
กฟน.ทุ ก คนตั้ ง ตารอคอย นั่ น คื อ กิ จ กรรม
MEA’s Got Talent ร่วมชมและร่วมเชียร์เพือ่ น
พนักงาน 11 ทีมจาก 10 สายงาน ซึง่ สร้างสรรค์
การแสดงในรูปแบบของการร้อง เต้น เล่นละคร
ภายใต้ธมี “นวัตกรรม” ฝีไม้ลายมือของแต่ละ
ทีมราวกับมืออาชีพ สะท้อนถึงการเตรียมตัว
ซุ่มซ้อมมาเป็นอย่างดี บนเวทีประชันขันแข่ง
กันอย่างไม่มใี ครยอมใคร ท่ามกลางเสียงเชียร์
กึกก้อง เสียงปรบมือเกรียวกราว ไม่สำ� คัญว่า
ทีมไหนจะคว้ารางวัลไป แต่ทุกทีมจากทุก
สายงานต่างร่วมแรงร่วมใจสร้างสรรค์ผลงาน
ประสานความสามั ค คี เ ป็ น น�้ ำ หนึ่ ง ใจเดี ย ว
อันเป็นพลังส�ำคัญที่จะน�ำพาองค์กรก้าวไป
ข้างหน้า เพื่อมอบบริการที่ดีแก่ผู้ใช้บริการ
อย่างยัง่ ยืน
ส�ำหรับหน่วยงานนอกส�ำนักงานใหญ่
มีการจัดพิธีท�ำบุญและถวายภัตตาหารเช้า
แด่พระภิกษุสงฆ์ ณ การไฟฟ้านครหลวงเขต
และที่ท�ำการบางพูด รวมถึงกิจกรรมมอบของ
ที่ระลึกให้ผู้ใช้ไฟฟ้าที่มาช�ำระค่าไฟฟ้า ณ
การไฟฟ้านครหลวงเขต และสาขาย่อย

กฟน.พร้อมก้าวสู่ปีที่ 59 ในฐานะองค์กร
ชั้นน�ำด้านธุรกิจพลังงานไฟฟ้าในระดับสากล
ด้วยความมุ่งมั่นสู่องค์กรสมรรถนะสูง เชื่อม
โยงนวัตกรรมล�้ำสมัย สร้างความมั่นใจด้วย
ระบบไฟฟ้าที่มั่นคง ยกระดับคุณภาพงาน
บริการ บริหารงานโปร่งใส ใส่ใจสังคมและ
สิ่งแวดล้อม พร้อมตอบสนองวิถีชีวิตคนเมือง
แห่ ง อนาคต ตามค่ า นิ ย มของการไฟฟ้ า
นครหลวง คือ ระบบไฟฟ้ามั่นคง บริการมั่นใจ
ห่วงใยสังคม เพื่อการต่อยอดสู่วิถีชีวิตแห่ง
อนาคตของคนเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และยั่งยืนต่อไป
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กฟน. จัดงาน Together for Sustainability
“ร่วมกัน ก้าวไกล สังคมไทยยั่งยืน”
“Together for Sustainability” Event

นายสมชาย โรจน์รงุ่ วศินกุล ผูว้ า่ การการไฟฟ้านครหลวง เป็นประธานเปิดงาน
Together for Sustainability “ร่วมกัน ก้าวไกล สังคมไทยยัง่ ยืน” โดยมีการปาฐกถา
พิเศษหัวข้อ “ระบบโครงสร้างพื้นฐานก้าวไกล สู่ใจประชารัฐ” โดยนายอาคม
เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์
อันดีและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อร่วมหาแนวทางกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
กฟน. ทุกกลุม่ ได้แก่ ผูก้ ำ� กับนโยบาย คูค่ วามร่วมมือ คูค่ า้ และผูส้ ง่ มอบหลัก ให้เข้ามา
มีส่วนร่วมในการสนับสนุนทิศทางการด�ำเนินงานขององค์กร ตามกรอบ ESG
ผลั ก ดั น เชิ ง นโยบายต่ อ การเติ บ โตอย่ า งยั่ ง ยื น เมื่ อ วั น ที่ 27 เมษายน 2559
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ
Mr. Somchai Roadrungwasinkul, MEA Governor, presided over the
opening ceremony of “Together for Sustainability” event, followed by
a keynote speech on “Infrastructure Advancement through Pracharat
Approach” by Transport Minister Arkom Termpitayapaisit. The event aimed
at promoting close collaboration among all stakeholders in order to drive
MEA development within environmental social governance framework.
On 27 April 2016 at the Intercontinental Hotel, Bangkok.

กฟน. จัดงาน ESG DAY

ESG DAY (Environmental Social Governance)
นายสมชาย โรจน์รุ่งวศินกุล ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง เป็นประธานเปิดงาน ESG Day
(Environmental Social Governance) ประจ�ำปี 2559 ภายใต้แนวคิด “กฟน. โปร่งใส ห่วงใย
สังคมและสิ่งแวดล้อม” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (GCG) และ
สร้างความตระหนักในเรื่องการใส่ใจด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) เพื่อก้าวไปสู่การเป็น
องค์กรชั้นน�ำด้านธุรกิจพลังงานไฟฟ้าในระดับสากล ตามกรอบ ESG ภายในงานมีการเสวนา
ภายใต้หัวข้อ “ชีวิตสาระ (ดี)” โดย จตุรงค์ ม๊กจ๊ก และปาน ธนพร มอบรางวัลกิจกรรม “คนดี
คน กฟน.” และปิดท้ายด้วยการแสดงจากพนักงาน “ด้านการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี และเรือ่ งสังคม
สิ่งแวดล้อม” โดยมีผู้บริหาร และพนักงานกว่า 600 คน เข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ
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Mr. Somchai Roadrungwasinkul,
MEA Governor, presided over the
Environmental Social Governance Day
(ESG Day), to raise awareness on good
corporate governance practice and
involvement in social responsibility
activities. The event also included
special talk by Chaturong Mok Chok and
Parn Thanaporn, award presentation to
outstanding employees and a fantastic
performance. On 27 April 2016 at Grand
Ballroom, Intercontinental Hotel, attracted
more than 600 executives and employees.

กฟน. จัดพิธีลงนามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact)
โครงการเปลี่ยนสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน
Integrity Pact signed

การไฟฟ้านครหลวง จัดพิธลี งนามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) “โครงการการด�ำเนินการ
เปลี่ยนสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน โครงการนนทรี” โดยมีผู้แทนจาก 3 หน่วยงาน
ร่วมลงนาม ได้แก่ การไฟฟ้านครหลวง ผู้สังเกตการณ์จากกรมบัญชีกลางและองค์กรต่อต้าน
คอร์รัปชัน (ประเทศไทย) และหน่วยเอกชนที่เสนอราคา เพื่อสร้างความโปร่งใสในการด�ำเนิน
โครงการด้วยการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานเอกชนที่สนใจเข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดซื้อจัดจ้าง อีกทั้งเป็นการแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันของทุกฝ่ายที่จะปฏิบัติหน้าที่ โดย
ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 18
ส�ำนักงานใหญ่ การไฟฟ้านครหลวง

The Metropolitan Electricity
Authority signed the Integrity Pact with
representatives from the Comptroller
General’s Department, Anti-corruption
Organization of Thailand and private
companies. This is to promote transparency
through proper information disclosure
and participation from parties involved in
procurement process. On 31 March 2016
at the meeting room, MEA’s head office.

กฟน. เตรียมพร้อมระบบไฟฟ้าในช่วงฤดูร้อน
Ready for Summer

นายวรรณ มหาเมฆี รองผู้ว่าการบริการระบบจ�ำหน่าย การไฟฟ้า
นครหลวง เป็นประธานในงานแถลงข่าว กฟน. พร้อมจ�ำหน่ายกระแส
ไฟฟ้าทีม่ ปี ระสิทธิภาพในช่วงฤดูรอ้ น มัน่ ใจระบบไฟฟ้ามัน่ คงไม่กระทบ
กับการจ่ายกระแสไฟฟ้าในพื้นที่ให้บริการของ กฟน. พร้อมน�ำระบบ
บริหารงานภาคสนาม FFM (Field Force Management) มาใช้เพิ่ม
ความสะดวกและรวดเร็วในการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าขัดข้อง สร้างความ
มั่นคงให้แก่ระบบไฟฟ้า พร้อมบริการประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง
เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559 ณ การไฟฟ้านครหลวงเขตราษฎร์บูรณะ

Mr. Wan Mahamekee, MEA Deputy Governor (Distribution
System Service), chaired the press conference to announce
MEA’s readiness for efficient power supply in summer and the
launch of field force management practice to improve efficiency
in maintenance service and 24-hour service availability.
On 4 April 2016 at MEA Ratburana Office.
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กฟน. ร่วมงาน Asian Utility Week 2016 พร้อมน�ำเสนอนวัตกรรมบริการล�้ำสมัย
Asian Utility Week 2016

นายสมศักดิ์ ตริยานุรักษ์ รองผู้ว่าการวิชาการและบริหารพัสดุ
การไฟฟ้ า นครหลวง พร้ อ มด้ ว ยผู ้ บ ริ ห ารจากการไฟฟ้ า ฝ่ า ยผลิ ต
แห่งประเทศไทย และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมเปิดงานสัมมนา
“Asian Utility Week 2016” (AUW 2016) เพื่อน�ำเสนอนวัตกรรม
เสริมสร้างเครือข่าย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างหน่วยงาน
ด้านสาธารณูปโภคทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค เมื่อวันที่
31 พฤษภาคม 2559 ณ บางกอกคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โรงแรม
เซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์

Mr. Somsak Thriyanurux, MEA Deputy Governor (Technology
and Material Management), and executives from the Electricity
Generating Authority of Thailand and Provincial Electricity
Authority participated at the Asian Utility Week 2016 (UAW 2016)
to share innovations, strengthen network and exchanged
information. On 31 May 2016 at Bangkok Convention Centre,
Centara Grand @ Centralworld.

กฟน. ลงนาม MOU ร่วม กฟภ.
วิจัย พัฒนา นวัตกรรม และทดสอบ
MEA, PEA sign R&D MOU

นายสมชาย โรจน์รุ่งวศินกุล ผู้ว่าการการไฟฟ้า
นครหลวง (กฟน.) และนายเสริ ม สกุ ล คล้ า ยแก้ ว
ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ร่วมลงนามใน
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิจยั พัฒนา นวัตกรรม
และทดสอบ ระหว่าง กฟน. และ กฟภ. ให้มีความเป็น
เอกภาพ เพิ่มประสิทธิภาพของการลงทุนด้านงานวิจัย
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล เพื่อให้เกิดประโยชน์
ต่อประชาชนทั้งในด้านการสร้างระบบจ�ำหน่ายไฟฟ้า
ให้มคี วามมัง่ คง พัฒนาการให้บริการทีส่ ร้างความมัน่ ใจ
ให้ผใู้ ช้ไฟฟ้า และการพัฒนาด้านสังคมและสิง่ แวดล้อม
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรม มิราเคิล
แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
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Mr. Somchai Roadrungwasinkul, MEA Governor, and Mr. Sermsakul
Klaikaew, PEA Governor signed an MOU for collaboration on research,
development innovation and testing in order to promote R&D activity and
achieve electricity distribution system efficiency and stability, which will
enhance consumer confidence and promote social and environment
development. On 12 May 2016 at the Miracle Grand Convention Hotel,
Bangkok.

กฟน. จัดงาน “Together We Share”
เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์
“Together We Share”

กฟน. จัดกิจกรรม
ค่ายเยาวชนอนุรักษ์พลังงาน โครงการ
Energy Mind Award 2016 รุ่นที่ 1
Youth Camp and Energy Mind
Award 2016

การไฟฟ้านครหลวง จัดงาน “Together We Share” สื่อ Social Media
กับการประชาสัมพันธ์ยุคใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ ตลอดจนการเสริ ม สร้ า งความสั ม พั น ธ์ แ ละสร้ า งเครื อ ข่ า ยการ
ประชาสัมพันธ์ระหว่างผูท้ ําหน้าทีด่ า้ นการประชาสัมพันธ์หรือสือ่ สารองค์กรจาก
หน่วยงานต่างๆ ทีม่ สี ว่ นได้สว่ นเสียจากการด�ำเนินกิจการของการไฟฟ้านครหลวง
รวมกว่า 200 คน โดยมีหนุ่ย พงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ และโค้ชสิริลักษณ์ ตันศิริ
มาบรรยายพิเศษเกีย่ วกับการสือ่ สารผ่านสือ่ สังคมออนไลน์ เมือ่ วันที่ 23 พฤษภาคม
2559 ณ โรงแรมสยาม@สยาม ดีไซน์
The Metropolitan Electricity Authority hosted the “Together We Share”
event aiming at enhancing efficiency in social media communication
and strengthening public relations network of organizations involved
with MEA’s electricity operations. Pongsuk Hiranprueck and Sirilak
Tansiri delivered special lectures. On 23 May 2016 at Siam @Siam
Design Hotel.

นางเรวดี สุทธินุ่น รองผู้ว่าการกิจการองค์กรและ
สังคม การไฟฟ้านครหลวง เป็นประธานเปิดกิจกรรม
“ค่ายเยาวชนอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม” โครงการ
Energy Mind Award 2016 ณ ห้องเจ้าพระยาสุรศักดิ์
มนตรี ส�ำนักงานใหญ่ การไฟฟ้านครหลวง เพือ่ เสริมสร้าง
จิตส�ำนึกและตระหนักถึงความส�ำคัญของการใช้พลังงาน
อย่างรูค้ ณ
ุ ค่า มีประสิทธิภาพและปลอดภัยให้แก่เยาวชน
ผ่านกิจกรรมในฐานต่างๆ โครงการดังกล่าวมีโรงเรียน
ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม 94 โรงเรียน ระหว่างวันที่
3 - 26 มิ ถุ น ายน 2559 ณ ศู น ย์ ร วมตะวั น จั ง หวั ด
กาญจนบุรี
Mrs. Ravadee Suthinoon, MEA Deputy Governor
(Social and Sustainability), presided over the
opening of Youth Camp for Energy and Environment
Conservation under the Energy Mind Award 2016
program at Chaoprayasurasak Montri Room.The
activity was held to promote energy saving and
environment conservation among young people
from 94 schools. The activity was held between
3 - 26 June 2016 at Ruam Tawan Center, Kanchanaburi
Province.
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กฟน. จัดสัมมนาความปลอดภัย
การท�ำงานใกล้สายไฟฟ้าแรงสูงภาคประชาชน
Safety Seminar

กฟน. มั่นใจระบบไฟฟ้ามั่นคง ด้วยศูนย์ควบคุม
ระบบไฟฟ้าและอุโมงค์สายส่งไฟฟ้าใต้ดิน
Power System Control Center and Underground
Cable Tunnel

นายวีรพันธุ์ รุ่งพันธุ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการปฏิบัติการ การไฟฟ้านครหลวง
เป็นประธานในการต้อนรับสื่อมวลชนที่มาเยี่ยมชมศูนย์ควบคุมระบบ
ไฟฟ้า (SCADA) และอุโมงค์สายส่งไฟฟ้าใต้ดิน 230 กิโลโวลต์ (kV)
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ณ ศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้า บริเวณ
อาคารส�ำนักงานใหญ่ การไฟฟ้านครหลวง
Mr. Weerapan Roongpan, MEA Assistant Governor
(Operation), welcomed a group of journalists visiting the
supervisory control and data acquisition (SCADA) center and
230 kV underground cable tunnel on 31 May 2016 at MEA’s
head office.

นายนิพนธ์ จิรทวีวุฒิ ผู้ช่วยผู้ว่าการวิชาการและบริหารพัสดุ
การไฟฟ้านครหลวง เป็นประธานเปิดงานสัมมนาความปลอดภัย
การท�ำงานใกล้แนวสายไฟฟ้าแรงสูง (ภาคประชาชน) ประจ�ำปี
2559 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น
พลัส แวนด้าแกรนด์ โฮเทล ถนนแจ้งวัฒนะ
Mr. Nipon Chirataweewoot, MEA Assistant Governor
(Technology and Material Management), presided over the
annual seminar on safety measures for those working close
to high voltage transmission line. On 17 May 2016 at Best
Western Plus Vanda Grand Hotel.
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กฟน. ร่วมมือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่พบประชาชน
ก่อนน�ำสายไฟฟ้า สายสื่อสาร
ลงใต้ดินบนถนนราชวิถี
Replacement the Overhead Line
by Underground Cable

กฟน. ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact)
Integrity Pact Workshop

นายศุ ภ กร นุ ่ ม หอม ผู ้ ช ่ ว ยผู ้ ว ่ า การ
ปฏิบัติการ การไฟฟ้ า นครหลวง ร่ ว มกั บ ผู ้ แ ทน
จากกรุงเทพมหานคร และบริษัท ทีโอที จ�ำกัด
(มหาชน) พร้ อ มเจ้ า หน้ า ที่ ท หารจากกองพั น
ทหารสื่ อ สารที่ 12 รั ก ษาพระองค์ ลงพื้ น ที่ พ บ
ประชาชน เพือ่ สร้างความเข้าใจในโครงการเปลีย่ น
ระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินบน
ถนนราชวิถี พร้อมทั้งร่วมประชุมกับ พ.อ.ธารา
พูนประชา และ พ.อ.ธนา สุรารักษ์ รองผูอ้ ำ� นวยการ
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เพื่อน�ำเสนอข้อมูล
โครงการฯ ลดผลกระทบระหว่างการด�ำเนินการ
ก่อสร้าง เมือ่ วันที่ 16 มิถนุ ายน 2559 ณ ห้องประชุม
จุลานนท์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ถนนราชวิถี
กรุงเทพฯ
Mr. Supakorn Noomhorm, MEA Assistant
Governor (Operation), led a team of
representatives from Bangkok Metropolitan
Administration, TOT Plc and 12 th Signal
Battalion Royal Guard paid a visit to Col.
Thara Poonpracha and Col. Thana Surarak,
Phra Mongkutklao Hospital’s Deputy
Directors to share information and benefit
of a plan to replacement the overhead line
by underground cable. On 16 June 2016 at
Chulanont Meeting Room.

การไฟฟ้ า นครหลวง ร่ ว มกิ จ กรรมสั ม มนาเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร “ข้ อ ตกลงคุ ณ ธรรม”
จัดโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) และกรมบัญชีกลาง มีนายอภิศักดิ์
ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีเปิด มีวัตถุประสงค์เพื่อ
สร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการและแนวทางการด�ำเนินงานตามข้อตกลงคุณธรรม
พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้สังเกตการณ์และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
เกิดประโยชน์ในการพัฒนาการจัดท�ำข้อตกลงคุณธรรมในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
โดยผู้แทนจากการไฟฟ้านครหลวงเข้าร่วมงาน พร้อมทั้งจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับ
ข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) โครงการเปลีย่ นสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดนิ
“โครงการนนทรี” เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ
The Metropolitan Electricity Authority participated in the Integrity Pact
Workshop held by the Anti-corruption Organization Thailand and the Comptroller
General’ Department and chaired by Deputy Finance Minister Apisak
Tantiworawong. The workshop allowed participants to learn and exchange
information and experience to support the integrity pact implementation in
procurement process. An exhibition on integrity pact and Nonsi Underground
Transmission Line were also displayed on 2 June 2016 at Century Park Hotel.

กฟน. ศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐเกาหลี
Korea Education Trip

การไฟฟ้านครหลวง จัดศึกษาดูงานต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 22-30 มีนาคม 2559
ณ Korea Electric Power Corporation (KEPCO) ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี โดยมี
ผู้ชนะเลิศจากการแข่งขันทักษะช่างสายอากาศ ช่างสายใต้ดิน ในประเภทต่างๆ และ
พนักงานตัวอย่างด้านความปลอดภัยเข้าร่วมโครงการเพื่อเปิดประสบการณ์ และศึกษา
วิธีการฝึกปฏิบัติและร่วมปฏิบัติงาน Hot Line ของ KEPCO
The Metropolitan Electricity Authority hosted an education trip between
22-30 March 2016 at Korea Electric Power Corporation (KEPCO) for winners of
the skill contest. The participants also visited and observed Hot Line operations
at KEPCO.
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M E A UP DATE

ต่อยอดบริการ MEA Smart Life New Version 3.0

App เดียวจบ ครบทุกเรื่องไฟฟ้า

MEA Smart Life New Version 3.0:
One app for all

ดาวน์โหลด MEA Smart Life ได้แล้ว ฟรี!
MEA Smart Life available for FREE
download now
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หลังจากเปิดตัวแอพพลิเคชัน MEA Smart Life บนสมาร์ท
โฟน เพือ่ เพิม่ ช่องทางการให้บริการและอ�ำนวยความสะดวก
ให้ผู้ใช้ไฟฟ้า โดยมีจุดเด่นที่น่าสนใจ คือผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถ
ลงทะเบียนโดยใช้เลขบัญชีแสดงสัญญาและรหัสเครื่อง
วัดไฟฟ้า เพื่อตรวจสอบค่าไฟฟ้าและก�ำหนดช�ำระค่าไฟฟ้า
พร้อมสามารถสร้าง QR Code และ Barcode เพื่อน�ำไป
ช�ำระเงินที่ เคาน์เตอร์ เซอร์วิส (7-11) โดยไม่ต้องใช้ใบแจ้ง
ค่าไฟฟ้า
MEA recently launched MEA Smart Life application
on smart phone, enabling electricity users to have greater
access to its services. This app allows electricity users
to register using contract number and meter number
in order to check their electricity consumption and
due date for payment. QR Code and barcode can be
created and printed out for payment at counter service
(7- Eleven) without waiting for MEA invoice.

ล่าสุดการไฟฟ้านครหลวงได้พัฒนาต่อ
ยอดบริการ MEA Smart Life ด้วยการเปิดตัว
แอพพลิเคชัน MEA Smart Life New Version
ที่มีการปรับแต่งดีไซน์ใหม่ พร้อมเพิ่มช่องทาง
การช�ำระค่าไฟฟ้าผ่านแอพพลิเคชัน โดยหัก
ผ่านบัตรเครดิตประเภท VISA นอกจากนี้ผใู้ ช้
ไฟฟ้ายังสามารถตรวจสอบค่าไฟฟ้า สถานที่
รับช�ำระค่าไฟฟ้า ประกาศดับไฟ แจ้งเหตุไฟฟ้า
ขัดข้อง แจ้งเตือนข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ
จากการไฟฟ้านครหลวง และฟังก์ชันอื่นๆ
อีกมากมาย
Following the success of such MEA
Smart Life application, MEA introduced
another application called MEA Smart
Life New Version with new design. This
provides electricity users with more
payment channel. Users can pay through
VISA. The app also enables users to
check their electricity cost and locations
of payment counters, and also check out
for power blackout announcement as well
as other interesting information from MEA
plus many other functions.

ภาพเมนูทั้งหมด
Menu

ปรับแต่งดีไซน์ใหม่
New Design
หน้าหลักของ Application
Main Menu of the Application
เมนูทั้งหมด
Menu
Banner ข่าวสาร
News update banner
ข้อมูลผู้ใช้ไฟ
Information of
Power User

หมายเลขเครื่องวัด
ผู้ใช้ไฟ
Meter number

เพิ่มหมายเลขเครื่องวัด
Add meter number

เพิ่มช่องทางการช�ำระค่าไฟฟ้า
More payment channels
ง่ า ยๆ กั บ การช� ำ ระค่ า ไฟฟ้ า ผ่ า นบั ต ร
เครดิ ต Master Card และ Visa ทุ ก ที่
ทุกเวลา ในลักษณะของ Online Payment
ลดระยะเวลาในการเดินทางของผู้ใช้ไฟฟ้า
ปรับลดยอดค่าใช้ไฟฟ้าทันที อีกทัง้ ยังสามารถ
สร้าง QR Code และ Barcode เพื่อใช้แทน
ใบแจ้งค่าไฟฟ้า เพื่อน�ำไปช�ำระที่การไฟฟ้านครหลวง และเคาท์เตอร์ เซอร์วิส (7-11)
ทุกสาขา
Payment is made easy through
Master or Visa Cards any time. The Online
Payment system can help reduce travel
time for users and updates electricity bill
quickly. Users can create QR code or
barcode that can be used instead of the
bill for payment at any MEA office and all
counter service (7-Eleven).
15

ตรวจสอบประวัติการใช้ไฟฟ้า
ย้อนหลัง 6 เดือน
6-month tracking
ปรับการแสดงผลให้เข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น
เพิ่ ม กราฟแสดงจ� ำ นวนหน่ ว ยการใช้ ไ ฟฟ้ า
ย้อนหลัง 6 เดือน รวมถึงแสดงผลต่างของ
จ�ำนวนหน่วยใช้ไฟฟ้าระหว่างเดือน
The information is displayed in a
very easy to read and understand format.
Graphs show the total expense in the past
six months and the difference between
each month’s cost.

รับข่าวสารและการแจ้งเตือน
News update and warning
แบ่งเป็นแจ้งเตือนข่าวสาร 4 ประเภท
ได้แก่ 		
●

●
●

●
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แจ้ ง ผลหรื อ สถานะการแก้ ไ ขไฟฟ้ า
ขัดข้อง กรณีท่ีมีการแจ้งผ่าน MEA
Smart Life แจ้งเตือนกรณีมีไฟฟ้าดับ
บริเวณกว้าง
แจ้งยอดค่าใช้ไฟฟ้า
แจ้ ง เตื อ นเมื่ อ เครื่ อ งวั ด ไฟฟ้ า ที่ ล ง
ทะเบียนใช้งานอยู่ในบริเวณประกาศ
ดับไฟ เพื่อบ�ำรุงรักษาระบบการจ่าย
กระแสไฟฟ้า
แจ้งเตือนเมื่อมีข่าวสารประชาสัมพันธ์

4 types of information provided are
●  

●
●

●

Status of electricity problem and
solution, warning when power blackout
occurs
Electricity cost and news update
Alert when users are in the area where
transmission system maintenance
takes place
News and announcement

MEA Smart Life
Application

รับรางวัล

ICT Excellence
Awards 2016
MEA Smart Life
Application wins
ICT Excellence
Awards 2016

ค�ำนวณค่าไฟฟ้าแบบง่าย
Easy electricity cost calculation

แจ้งไฟฟ้าขัดข้องใน 2 คลิก
Power problem report in just 2 clicks

เพี ย งใส่ จ� ำ นวนหน่ ว ยการใช้ ไ ฟฟ้ า
ระบบจะค�ำนวณจ�ำนวนเงินประมาณการ
ค่าไฟฟ้าให้ทันที
Users can enter the number of
unit used and the system will calculate
the cost.

อีกช่องทางในการแจ้งเหตุต่างๆ ทั้งเหตุ
พบไฟฟ้าดับ ร้องเรียนหรือขอความช่วยเหลือ
This provides another easy channel
to report problems and power blackout,
complaints or help sought.

การไฟฟ้ า นครหลวง (กฟน.) ได้ รั บ
รางวั ล ICT Excellence Awards จาก
โครงการ MEA Smart Life ในงาน Thailand
ICT Excellence Awards 2016 ประเภท
โครงการพัฒนากระบวนการหลักภายใน
(Core Process Improvement Project)
โดยมี นายวิ สิ ฐ ตั น ติ สุ น ทร ประธาน
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
(TMA) เป็นผูม้ อบรางวัล ณ ห้องคริสตัลฮอลล์
โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน
กรุงเทพฯ

MEA received the ICT Excellence
Awards - Core Process Improvement
Project for its MEA Smart Life. The
award was presented at the Thailand
ICT Excellence Awards 2016 by
Mr. Wisit Tantisoonthorn, Chairman
of Thailand Management Association
at Crystal Hall, Plaza Athenee Royal
Meridien Hotel Bangkok.
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P OW ER FOC US

นวัตกรรมอนุรักษ์
ที่จับต้องได้

Green
innovations
เรื่อง : มิสเตอร์แบล็ค / Mr. Black

กระแสการอนุรักษ์พลังงานได้ก่อตัวขึ้นทั่วโลก จนกลาย
เป็นโจทย์ให้บรรดาเหล่านักคิดค้น ‘Innovator’ ประดิษฐ์
นวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิต และยังช่วยโลกได้ใน
อีกทางหนึ่ง
Energy saving trend has prompted innovators to
come up with more exciting inventions. Let’s
see what we have here.

ตู้เย็นอัจฉริยะ
ทุกครั้งที่เปิดตู้เย็นทิ้งไว้ทุก 1 นาที อุณหภูมิจะลดลง 1
องศาเซลเซียส แต่ถ้าเราลดจ�ำนวนครั้งของการเปิด-ปิดตู้เย็น
ในแต่ละวัน จาก 10 ครั้งเหลือ 5 ครั้ง จะสามารถประหยัดไฟ
ได้ถงึ 12 - 15 กิโลวัตต์ตอ่ ชัว่ โมงในหนึง่ ปี หรือหากลดเวลาในการ
เปิดตู้เย็น จากเดิมที่เคยเปิดไว้นาน 60 วินาทีให้เหลือ 30 วินาที
จะประหยัดไฟ 25 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงในหนึ่งปี
แนวคิดนี้ต่อยอดและน�ำไปสู่การประดิษฐ์ตู้เย็นอัจฉริยะ
Samsung Family Hub ที่สามารถสั่งสินค้าได้ผ่านแอพพลิเคชัน่ และดูอาหารทีเ่ ก็บไว้ในตูเ้ ย็นผ่านกล้องทีต่ ดิ ตัง้ ในตัวเครือ่ ง
โดยไม่ต้องเปิดตู้เย็น คุณสามารถเดินไปซูเปอร์มาร์เก็ตและ
ส� ำ รวจรายการวั ต ถุ ดิ บ คงเหลื อ ได้ เ ลย เพราะแอพพลิ เ คชั่ น
จากโทรศัพท์มือถือได้ลิงค์ตรงไปยังตู้เย็นของคุณและส่งข้อมูล
กลับมาให้
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Smart refrigerator

Every time the fridge door is open, the temperature inside will
drop by 1 degree Celsius. If we open the door less, say from 10
down to 5 times a day, we can save 12 - 15 kWh in a year. Based on
this information, Samsung Family Hub was invented. It allows you to
check what you have left in the fridge using a camera in the fridge
and the mobile phone application will link the information between
your fridge and your mobile phone. For more information

http://www.theverge.com/circuitbreaker/2016/5/4/11591780/samsungfamily-hub-smart-fridge-hands-on-price-release-date

อาคารอนุรักษ์ เก็บกักน�้ำฝนสู่น�้ำดื่ม

นวัตกรรมเครื่องชาร์จติดกระจก
ใครว่าต้องรอปลัก๊ ไฟอย่างเดียวให้เป็นแหล่งจ่ายพลังงาน
นวัตกรรมเครือ่ งชาร์จไฟชนิดพกพา ไอเดียจากบริษทั ออกแบบ
ของเนเธอร์แลนด์นามว่า XD Design ผลิตเครื่องชาร์จติด
กระจกใส เพียงประทับกับกระจกใสที่รับแสงอาทิตย์ส่องสว่าง
ได้ เท่านี้ก็สามารถจ่ายไฟได้แล้ว เหมาะอย่างยิ่งส�ำหรับชาร์จ
โทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์ระหว่างที่คุณนั่งในร้านกาแฟ
เจ้าอุปกรณ์นใี้ ช้ลเิ ธียมแบตเตอรีค่ วามจุ 1,400 มิลลิแอมป์ เมือ่
ชาร์จเต็มที่รับแสงอาทิตย์ภายใน 13 ชั่วโมง รับรองว่าพลังงาน
เต็มเปี่ยม

Charger on
the glass wall

A mobile charger from a Netherland-based design
company, XD Design, gives you a new alternative to
charge your mobile phone or computer while working in
a coffee shop. Place the smart charger on the glass wall,
it can start generate power for you. It is equipped with
1,400 milliamp lithium battery and can be fully charged
using solar power in 13 hours. For more information, click

แนวคิดสถาปัตยกรรมสีเขียวของ The Brock Environmental Center
อาคารการศึกษาและจัดแสดงงานด้านอนุรักษ์ที่รัฐเวอร์จิเนีย ประเทศ
สหรัฐอเมริกา นับเป็นอาคารอนุรักษ์ที่มีแนวคิดเปลี่ยนธรรมชาติมาเป็น
พันธมิตรอย่างแท้จริง ด้วยท�ำเลที่ตั้งริมชายฝั่ง เหนือกว่าระดับน�้ำทะเล
เพียง 14 ฟุต เสี่ยงต่อการเจอพายุเฮอริเคน ลมมรสุม น�้ำท่วม สถาปนิกจึง
สร้างอาคารทีส่ ามารถหมุนเวียนและสร้างพลังงานได้มากถึงสองเท่าของ
ความต้องการ ทัง้ พลังงานแสงอาทิตย์จากแผงโซล่าเซลล์ และพลังงานลม
จากกังหันลม ตัวอาคารเองก็ถูกออกแบบให้หันหลังคาไปในทิศที่รับลม
ได้สงู สุดท�ำให้ภายในอาคารไม่รอ้ น แถมด้วยระบบกักเก็บน�ำ้ ฝนเอาไว้ใช้
ดื่มและช�ำระล้างทั่วไป เรียกได้ว่าเป็นอาคารที่ไม่ต้องอาศัยพลังงานจาก
ภายนอกเลยแม้แต่นิดเดียว

Smart building

The Brock Environmental Center in Virginia, the United States,
can generate renewable energy twice as much as needed thanks
to its clever design. The building has solar cells and wind turbine.
Its roof is design to benefit from natural wind. Rain water can also
be stored for drinking and washing. No need for extra power from
outside! For more information, click

http://inhabitat.com/incredible-net-zero-energy-brock-environmentalcenter-turns-rainwater-into-drinking-water/

https://www.xd-design.com/solar-chargers/windowsolar-chargers/window-solar-charger-1400mah-silver-p280--142
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E X E CUTIVE IN TERV IEW

ค�ำว่า Creative น่าจะเป็นค�ำตอบที่แสดงความเป็นตัวตน
ที่แท้จริงของผมได้ดีที่สุด เพราะผมเป็นคนที่มักจะชอบคิด
หรือท�ำอะไรที่แปลกๆ ใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะด้าน ICT
ซึ่งเป็นจุดแข็งของผมเลยทีเดียว
Creative might be the best word to describe me.
I always think differently and try new things.
ICT is my strength.

ชัยยงค์ พัวพงศกร

DigiGov : ผู้ว่าการดิจิทัล

Chaiyong Puapongsakorn : the DigiGov
หากถามพนักงานในการไฟฟ้านครหลวง
(กฟน.) ถึงบุคลิกของผูว้ า่ การท่านนี้ ค�ำตอบ
ส่ ว นใหญ่ ที่ มั ก จะได้ ยิ น ก็ คื อ “ทั น สมั ย ”
“วัยรุ่น” “ไฮเทค” “นอกกรอบ” “ไอเดีย
แปลกใหม่” กันอยู่เสมอๆ วันนี้ทีมงานของ
MEA Life+ ได้มีโอกาสเข้ามาพูดคุยกับ
คุณชัยยงค์ พัวพงศกร ผู้ว่าการป้ายแดง
ของ กฟน. เพื่อที่จะไขข้อข้องใจทั้งหมดว่า
แท้จริงแล้วท่านเป็นคนอย่างไรและมีแนว
ความคิดหรือมุมมองอย่างไรในการที่จะน�ำ
องค์กรให้บรรลุเป้าหมายสู่ความเป็นผู้น�ำ
ด้านธุรกิจพลังไฟฟ้าในระดับสากล
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When you ask any MEA
employee to describe the
Governor, the answers you will
get are definitely “modern”,
“young at heart”, “hi-tech”, “out
of the box” and “creative”. MEA
Life+ team therefore requested
an interview with him to find
out how he really is and what
he has in mind to bring MEA
to become the leader in international power business.
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DigiGov : ผู้ว่าการดิจิทัล

หลักคิดของผมคือ เราจะไม่ท�ำในสิ่งที่คนอื่นท�ำแล้ว
และเราก็จะไม่ท�ำซ�้ำในสิ่งที่เราเคยท�ำเช่นกัน
One of my principles is not to do what others
have done and not to do what we have done
before.

ผู้น�ำนอกกรอบ
“ค� ำ ว่ า Creative น่ า จะเป็ น ค� ำ ตอบที่
แสดงความเป็นตัวตนทีแ่ ท้จริงของผมได้ดที สี่ ดุ
เพราะผมเป็นคนที่มักจะชอบคิดหรือท�ำอะไร
ทีแ่ ปลกๆ ใหม่ๆ อยูต่ ลอดเวลา โดยเฉพาะด้าน
ICT ซึ่งเป็นจุดแข็งของผมเลยทีเดียว บางครั้ง
ก็คิดขึ้นมาได้จากตัวเอง แต่บางครั้งก็เกิดจาก
การรวมความคิดของหลายๆ คนและน�ำมา
ผสมผสานกันให้เป็นสิ่งใหม่ๆ ภายใต้หลักคิด
ที่ว่า เราจะไม่ท�ำในสิ่งที่คนอื่นท�ำแล้ว และเรา
ก็จะไม่ท�ำซ�้ำในสิ่งที่เราเคยท�ำเช่นกัน”
คุณชัยยงค์ มีความเชื่อมั่นว่าคุณสมบัติ
ที่ส�ำคัญที่สุดของผู้น�ำในปัจจุบันและอนาคต
จ�ำเป็นจะต้องมีอย่างยิ่งก็คือ การใช้ความ
คิ ด สร้ า งสรรค์ ใ นการปรั บ ตั ว ให้ ทั น กั บ
สถานการณ์และเทคโนโลยีทเี่ ปลีย่ นแปลง
อย่างรวดเร็ว เนื่องจากสภาพแวดล้อมต่างๆ
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ในปัจจุบัน เช่น ทรัพยากร ธรรมชาติ แหล่ง
พลังงาน เศรษฐกิจทีต่ กต�ำ่ ลงทัว่ โลก โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเทคโนโลยีใ หม่ๆ ที่เกิดขึ้นชนิดวัน
ต่อวัน ส่งผลให้ทกุ องค์กรต้องมีการปรับตัวกัน
ขนานใหญ่เพื่อความอยู่รอด
“ในอนาคตผู ้ ที่ แ ข็ ง แรงที่ สุ ด หรื อ ผู ้ ที่
ฉลาดที่ สุ ด อาจไม่ ส ามารถอยู ่ ร อดได้ ผู ้ ที่
มี ค วามสามารถในการปรั บ ตั ว ได้ ดี ที่ สุ ด
เท่านั้นจึงจะสามารถยืนหยัดอยู่ได้ในโลกยุค
THAILAND 4.0”

สร้างความได้เปรียบ
ด้วย ICT
“ทุกวันนีเ้ ราไม่สามารถปฏิเสธได้อกี ต่อไป
แล้วว่า ทุกองค์กรจะต้องมีการน�ำระบบ ICT
เข้ามาสร้างความได้เปรียบในทางการแข่งขัน

อย่างรุนแรงมากยิ่งขึ้น ดังนั้น คุณสมบัติที่
ส�ำคัญของผู้ว่าการซึ่งถือเป็นผู้น�ำสูงสุดของ
องค์กร จึงควรจะต้องไม่เป็นแค่เพียงผู้น�ำที่มี
วิสัยทัศน์เท่านั้น แต่ควรจะต้องเป็นผู้น�ำที่มี
ลักษณะโดดเด่นในการน�ำระบบ ICT มาเป็น
เครือ่ งมือในการสร้างความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์
ที่เน้นความแตกต่างและนอกกรอบมากขึ้น”
นอกจากนี้ผู้น�ำยังต้องมีประสบการณ์
และผลงานที่เป็นรูปธรรมที่เป็นที่ยอมรับของ
สังคม มีวฒ
ุ ภิ าวะผูน้ ำ� สูง กล้าคิดกล้าตัดสินใจ
มี ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ มี ค วามคล่ อ งตั ว มี
ไหวพริบ มีความสุจริตโปร่งใส มีคณ
ุ ธรรม ได้รบั
การยอมรับเชื่อมั่นและศรัทธาจากพนักงาน
และที่ส�ำคัญจะต้องมีความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องเทคโนโลยีเป็นอย่างดี

are changing fast. New technology is emerging every day.
To survive successfully, every organization has to adapt well
and quickly.
“In the future, the strongest or the smartest may not the
one who survives. Those with strong ability to adapt to change
would be the real survivors in the Thailand 4.0 era.”

ICT- a tool towards
competitiveness
The Creative Leader

“Creative might be the best word to describe me. I always
think differently and try new things. ICT is my strength. Sometime,
new ideas simply pop up in my head. Sometimes, I get new ideas
for people I meet and blend them together to create a new idea.
One of my principles is not to do what others have done and not
to do what we have done before.”
Mr. Chaiyong Puapongsakorn, MEA Governor, believes that
the most important quality of a good future leader is the ability to
create new things and adjust to the changing environment and
advanced technology. The world is changing faster than ever.
Natural resources, energy resources and economic turbulence

“We cannot deny that ICT is crucial to competitiveness.
A governor, who is the top leader of the organization, should
not only have a clear vision but also high IT literacy. ICT is
a powerful weapon to create strategic competitiveness that
differentiate your organization from others and make your
organization more creative.”
A good leader should have experience and proven
success, good leadership skill, decisiveness, creativity,
flexibility and being spontaneous, transparent, sincere and
ethical. With all these quality, the leader will win trust and
confidence from employees. More importantly, ICT knowledge
is very important.
23

24

ยุทธศาสตร์แบบไร้ยุทธศาสตร์
“ประโยคนี้ไม่ได้แปลว่า ชกแบบมวยวัดนะครับ แต่มันเป็น
สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ จริงแล้วในยุคปัจจุบนั ” ผูว้ า่ การหักมุมต่อ “ยุทธศาสตร์
เป็นสิ่งที่เรามองไปข้างหน้าในระยะยาวว่า องค์กรจะใช้กลยุทธ์
อะไร จะไปในทิศทางใด ใช้ทรัพยากรอย่างไร เพื่อให้ไปถึง
เป้ า หมายหรื อ วิ สั ย ทั ศ น์ ที่ ก� ำ หนดไว้ โดยต้ อ งมี การทบทวน
เป็นระยะๆ ตามสถานการณ์และเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น
แทบทุ ก วิ น าที แต่ อ ะไรจะเกิด ขึ้น กับยุท ธศาสตร์ขององค์กร
ถ้าสถานการณ์และเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว?
ค�ำตอบก็คือ เราก็ปรับตัวและปรับยุทธศาสตร์ให้ทันสิ
แล้วถ้าเทคโนโลยีมกี ารพัฒนาสิง่ ใหม่ๆ ขึน้ มาอย่างต่อเนือ่ ง
ตลอดเวลาล่ะ เรามิต้องมาประชุมปรับแผนกันทุกวัน ทุกอาทิตย์
กันหรือ ยุทธศาสตร์ที่เราคิดวางไว้ในระยะยาวก็จะถูกทบทวน
ถูกปรับกันอยู่ตลอดเวลา ชนิดที่เรียกว่าแผนเดิมยังไม่ทันเสร็จ
ก็ต้องมาปรับแผนกันใหม่อีกละ จนดูเหมือนว่า ยุทธศาสตร์
ไม่สามารถที่จะท�ำเป็นแผนระยะยาวกันได้อีกต่อไป เพราะมัน
จะถูกปรับไปตามกระแสเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เข้ามาอย่างรวดเร็ว
จนกระทัง่ ไม่สามารถทีจ่ ะมองเห็นภาพในอนาคตทีช่ ดั เจนได้เลย
ทีเดียว”

ถ้ า อย่ า งนั้ น แล้ ว เราจะมี วิ ธี ก� ำ หนดยุ ท ธศาสตร์ ข องเราได้
อย่างไรล่ะ และนั่นก็คือที่มาของค�ำคมของผู้ว่าการดิจิทัลที่ว่า
“ยุทธศาสตร์แบบไร้ยุทธศาสตร์” นั่นเอง

No-Strategy, Our Strategy
“It doesn’t mean that we are doing things bluntly. This
is what really happening now.”
He added, “Looking ahead, we have to have a strategy
that guides our organization towards our goal. We have to
plan how to manage our resources. We have to review it
regularly so as to keep up with the ever changing situation
and new technology. Well, if the situation and technology
change abruptly, what we have to do? The answer is
“change”.
“As technology evolves every day then do we have to
adjust our strategy every day? The old strategy has not yet
been finalized, and then it’s time to review and revise it. A
long-term plan is therefore impossible. And we will lose our
sight of our future.”
How we can handle this, you may ask. The answer lies
in the “No-strategy” strategy.
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ยั่งยืนอย่างคล่องตัว

Inspiration :
ยุ ท ธศาสตร์ แ บบไร้ ยุ ท ธศาสตร์ ใน การสร้างความศรัทธา
ความหมายของผู้ว่าการนอกกรอบคนนี้ก็คือ ความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ
การมุ่งเน้นในเรื่องของ “ความคล่องตัว” มาใช้
เป็นหลักในการก�ำหนดยุทธศาสตร์เพื่อความ
ยั่งยืนขององค์กร ซึ่งคุณชัยยงค์เชื่อมั่นเป็น
อย่างยิง่ ว่า ความคล่องตัวเท่านัน้ ทีจ่ ะสามารถ
ท�ำให้เราไปถึงดวงดาวได้

แน่นอน..ความท้าทายอันหนักอึง้ ทีจ่ ะเกิด
ขึ้น ก็คือความยากล�ำบากในการสร้างศรัทธา
ความเชื่อมั่นในตัวผู้น�ำสูงสุดขององค์กรคนนี้
ให้เกิดขึ้นกับพนักงานกว่า 8 พันคน !

กลยุทธ์
การน�ำองค์กร 4I
Integration 3D :
การบูรณาการใน 3 มิติ

เป็ น การบู ร ณาการความคาดหวั ง ของ
ประชาชน นโยบายของรัฐบาล หน่วยงาน
ภาครั ฐ และยุ ท ธศาสตร์ ข ององค์ ก รเข้ า ไว้
ด้ ว ยกั น โดยให้ กฟน. เป็ น แกนกลางของ
การบู ร ณาการในการถ่ า ยทอดผลลั พ ธ์
ไปสู่ประชาชน ซึ่งสามารถบูรณาการได้ใน
ลักษณะ 3 มิติด้วยกัน คือ
หนึ่ง มิติการบูรณาการของหน่วยงาน
และแผนงานที่ ดี ภ ายในองค์ ก ร : ไม่ เ ป็ น
ไซโล
สอง มิ ติ ก ารบู ร ณาการตอบสนองต่ อ
นโยบายของรั ฐ และความคาดหวั ง ของ
ประชาชน : Mega Project
สาม มิติการบูรณาการในการประสาน
งานความร่ ว มมื อ ระหว่ า งหน่ ว ยงาน
ภาครัฐ : Resource Sharing
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เป็นการสร้างแผนสืบทอดต�ำแหน่ง
(Talent Pool / Succession Plan) ที่เป็น
รูปธรรม โปร่งใส โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
การท�ำตัวเป็นแบบอย่างที่ดี (Role Model)
รวมถึงการพัฒนาและรักษาบุคลากร เพื่อ
ให้เกิดความเชื่อมั่น มุ่งมั่น มีแรงบันดาล
ใจ และความผูกพันทีจ่ ะทุม่ เทท�ำงานอย่าง
เต็มที่ให้กับองค์กร

Agility for
Sustainability
According to the Governor, the
“No-strategy” strategy is to make
“agility” as the guide to design a strategy
that brings about sustainability. Khun
Chaiyong believes that agility and
flexibility will lead us towards our goal.
Another challenge that comes with
this approach is to make over 8,000
employees in this organization have full
trust in the Governor.

The 4I Strategy
Integration 3D

The core of this strategy lies in
integrating the people’s expectation
with the government policy and
organization’s strategies together.
MEA will act as the center for

integrating every party together and
delivering the action to the public.
The 3D integration lies in the following:
• 1st dimension: internal integration
of each unit and plans, no silo
• 2 nd dimension: integration
of government policy and people’s
expectation through mega projects
• 3 rd dimension: integration of
collaboration between government
agencies through resource sharing

Inspiration: Trust Creation
Through talent pool and clear
succession plan, MEA will operate with
transparency and good governance
principles to become a role model for
others. The organization has to develop
and maintain good talents to secure
confidence, passion, commitment and
loyalty.
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Innovation :
การสร้างนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร์
เป็นการยกระดับเรือ่ งของการสร้างนวัตกรรมให้ขนึ้ มาเป็นส่วนหนึง่
ของยุทธศาสตร์ เพื่อก�ำหนดแนวทางของการสร้างนวัตกรรม (Innovation Road Map) ให้ไปในทิศทางทีส่ อดคล้องและสนับสนุนยุทธศาสตร์
แต่ละด้าน รวมถึงการมุ่งเน้นให้ความส�ำคัญกับการสร้างบรรยากาศ
(Atmosphere) มากกว่าการก�ำหนดกฎเกณฑ์และกติกาความคิดให้
อยูแ่ ต่ในกรอบ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ปัญหาช่องว่างระหว่างวัย (Generation Gap) ที่เกิดมากขึ้น จึงควรต้องมีการให้การสนับสนุน สร้างความ
ปรารถนาและแรงบันดาลใจแยกเป็นของแต่ละกลุ่ม แต่ละวัย

Intense Result : มุ่งเน้นผลลัพธ์ (Outcome)
เป็นการมุง่ เน้นผลลัพธ์ (Outcome) มากกว่าผลผลิต (Output) โดย
ใช้เครือ่ งมือต่างๆ ทางด้าน ICT เช่น Analytic มาสร้างเป็น Dashboard
ส�ำหรับเป็น Leading Indicator เพื่อการติดตามและบริหารจัดการ มี
การถ่ายระดับและอ�ำนาจการตัดสินใจเพือ่ ให้เกิดความคล่องตัวในการ
บริหารจัดการมากขึ้น
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Strategic Innovation
Innovation becomes an integral part of corporate
strategy. Innovation road map is drawn to support each
strategy and to create the right atmosphere rather than
drawing strict rules and regulations that kill creativity. As
generation gap is widened, it is necessary to inspire people
in different age group to have strong passion towards the
same corporate goal.

Intense Result: Outcome Centric Approach
In this approach, outcome is more important than
output. Various ICT tools, such as analytics, are used to
create dashboard that serves as a leading indicator for
efficient monitoring and management. Line of command is
clearly stated for greater flexibility in management.

MEA 4.0 :
กฟน. ยุคดิจิทัล
ด้ ว ยบุ ค ลิ ก “มี ม าด ฉลาดคิ ด ติ ด ดิ น ” ของผู ้ น� ำ
สุดหล่อคนนี้ ประกอบกับมุมมองที่ลึกซึ้งในทุกมิติ และ
ความมุ่งมั่น ทีมงาน MEA Life+ สามารถรู้สึกและรับรู้
ได้ถึงสิ่งที่ก�ำลังจะเกิดขึ้น

มุง่ เน้นให้ความส�ำคัญกับการสร้างบรรยากาศ มากกว่าการ
ก�ำหนดกฎเกณฑ์และกติกาความคิดให้อยู่แต่ในกรอบ
To create the right atmosphere rather than drawing
strict rules and regulations that kill creativity

กลยุทธ์การน�ำองค์กร 4I
The 4I Strategy
Integration 3D
● Inspiration
● Innovation
● Intense Result
●

“สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับ กฟน. ต่อจากนี้ไป ไม่ว่าจะเป็น
เรื่องของระบบไฟฟ้าที่ต้องมั่นคง บริการที่ทันสมัย มั่นใจ
เหนือความคาดหวัง และความรับผิดชอบห่วงใยต่อ
สังคม จะถูกบูรณาการเข้ากับระบบ ICT มากยิง่ ขึน้ จนถือ
ได้ว่าเป็นการเปิดศักราชใหม่ในโลกดิจิทัลของ กฟน.
เลยทีเดียว” ผู้ว่าการหนุ่มใหญ่ใจถึงพึ่งได้ สรุปปิดท้าย
จากความมุ ่ ง มั่ น และความฝั น อั น แรงกล้ า ของ
ผูว้ า่ การมาดเท่คนนีท้ ที่ มี งาน MEA Life+ ได้สมั ผัส แม้ใน
เวลาสัน้ ๆ ทีมงาน MEA Life+ รูส้ กึ เชือ่ มัน่ ขอเป็นก�ำลังใจ
และพร้อมที่จะให้การสนับสนุนผู้ว่าการคนนี้ให้ประสบ
ความส�ำเร็จในการฟันฝ่าและน�ำพา กฟน. ของเรา ให้กา้ ว
ขึน้ สูก่ ารเป็นองค์กรชัน้ น�ำในระดับสากลในอนาคตอันใกล้

MEA 4.0: The new face of
MEA
With his strong charisma, intelligence and
friendliness, the Governor has impressed the MEA
Life+ team with his thinking and commitment. We
can feel good things are going to happen.
“What will next happen with MEA is stable
power system, modern services, confidence, ability
to deliver beyond-expectation solution and social
responsibility. All of these have to be integrated
with ICT. This will change the face of MEA,” said
the Governor.
His strong passion was clearly seen and felt,
even during our short interview with him. We are
strong convinced in him and wish the Governor
achieve his goal in making MEA a leading internationally recognized organization.
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AEC

ขับเคลื่อนอาเซียน
ด้วยพลังงานทางเลือก

Alternative energy
fuels ASEAN

เรื่อง : มิสเตอร์แบล็ค / Mister Black

พลั ง งานนั บ เป็ น ปั จ จั ย พื้นฐานที่ส�ำคัญในการขับเคลื่อ นชี วิต
เศรษฐกิจ และสังคม แต่เมือ่ พลังงานหลักทีม่ อี ยูจ่ ำ� กัดถูกใช้หมดไป
การมองหาพลังงานทางเลือกจึงกลายเป็นหนึง่ ทางเลือกทีส่ ำ� คัญ
ร่วมจับตาความเคลื่อนไหวในวงการพลังงานทางเลือกรอบรั้ว
เพื่อนบ้าน AEC กับเป้าหมายเพื่อการพัฒนาประชาคมอาเซียน
ด้วยพลังงานทางเลือก

Alternative energy has become more important
in driving economic and social development
progress as limited natural resource is being
used up. Let’s see what our ASEAN neighbors
are doing about this.

อินโดนีเซียตั้งเป้า ก้าวกระโดด
จากพลังงานความร้อนภูเขาไฟ
Volcanic energy
in Indonesia

รัฐบาลอินโดนีเซียมีเป้าหมายจะเพิ่มการใช้พลังงานสะอาด
จาก 6% เป็น 23% ให้ได้ในปี 2568 และอย่างน้อย 31% ในปี 2593
โดยรัฐบาลเลือกทีจ่ ะปรับกฎหมาย ระบุให้การส�ำรวจแหล่งพลังงาน
ความร้อนใต้พิภพและการพัฒนาโรงไฟฟ้าไม่จัดอยู่ในข่ายการท�ำ
เหมืองอีกต่อไป รวมถึงร่างกฎหมายเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อนักลงทุน
ต่างชาติในการถือครองกรรมสิทธิ์ 100% ส�ำหรับโรงไฟฟ้าขนาด
ใหญ่ที่ใช้พลังงานจากความร้อนใต้พิภพ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
การผลิตพลังงานให้เพียงพอต่อความต้องการภายในประเทศที่
เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 7% ต่อปี

Being part of the Ring of Fires is not a threat for
Indonesia. With a target to increase the use of clean
energy from 6% to 23% by 2025 and at least 31% by
2050, the country is seriously exploring its geothermal
energy sources. Foreign investors are allowed to hold
100% stake in energy business in order to achieve this
goal.
http://www.prachachat.net/webmobile/news_detail.php?newsid=1455187836
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โรงไฟฟ้าพลังงานลม
ใหญ่ที่สุดในอาเซียนที่ลาว

ASEAN’s largest wind farm
in Laos
โครงการมอนสูน วินด์ พาวเวอร์ เป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
ลมขนาด 600 เมกะวัตต์ ที่จะครอบคลุมพื้นที่ฝั่งลาวใต้ โครงการ
พลังงานลมบิ๊กโปรเจ็กต์นี้ได้รับการพัฒนาโดยฝีมือคนไทย ใช้เงิน
ลงทุนทั้งโครงการ 1.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หากโครงการแล้ว
เสร็จถือเป็นโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมใหญ่ทสี่ ดุ ในภูมภิ าค
อาเซียน และพาลาวขึ้นแท่นสู่ประเทศอันดับต้นๆ กลายเป็นฐาน
พลังงานส�ำหรับภูมิภาคอาเซียนเลยทีเดียว

Monsoon Wind Power Project, the USD1.5 billion
600 MW wind farm in southern Laos, will become the
region’s largest wind farm when completed. Laos will then
become one of the “battery of Asia”.
http://www.thansettakij.com/2016/04/22/47308, http://bangkok-today.com/
web/23041-2/, http://recc.erc.or.th/index.php/2015-09-18-04-38-04/1487-5-20

ฟิลิปปินส์เตรียมบอกลารถจี๊ปนีย์
Saying good-by to Jeepneys

หนึง่ ในสัญลักษณ์ของฟิลปิ ปินส์คอื รถจีป๊ นีย์ รถโดยสารสาธารณะ
หน้ า ตาเหมื อ นรถบรรทุ ก สองแถว ซึ่ ง ถู ก ใช้ ง านมาอย่ า งยาวนาน
ตั้งแต่ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 เจ้ารถจี๊ปนีย์นี้มีเครื่องยนต์เก่าและ
เป็นต้นเหตุของปัญหามลภาวะทางอากาศ บริษัท Global Electric
Transport จากอเมริกาและสาขาในฟิลิปปินส์ จึงเปิดตัว COMET
รถโดยสารไฟฟ้าที่ใช้แบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออน เป็นหนึ่งทางเลือก
ของพลังงานสะอาดที่ชาวมะนิลารอคอยว่าจะไม่ต้องสูดดมมลพิษ
ริมท้องถนนอีกต่อไป

Having been a landmark of the Philippines for a long
time, Jeepneys, a public transport modified by trucks, will
soon be out of the roads as their old engines are considered
a main cause of air pollution. Global Electric Transport Co.
from the US then introduced COMET, electric public transport as an alternative to the old Jeepneys.
http://www.energysavingmedia.com/news/page.php?a=10&n=106&cno=8313

ข้อมูลภาพ :
http://www.dw.com/image/0,,16087359_303,00.jpg
http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/Topics/Energy%20and%20Extract/Wind_Turbine_Tarragona_Spain_5765x3843_%20by%20_perSona_Flickr.jpg
https://vulcanpost.com/1464/comet-e-jeepney-alternative-manila-needs/
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SOUL OF THE NATION

กังหันน�้ำชัยพัฒนา
สิทธิบัตรในพระปรมาภิไธย

ครั้งแรกของไทย และครั้งแรกของโลก
นับเป็นความโชคดีของพสกนิกรชาวไทยที่เรามี
พระมหากษัตริย์ ผู้ทรงเป็นทัง้ นักปกครอง นักคิด
นักปฏิรูป นักพัฒนา ในฐานะนักประดิษฐ์ ทรง
คิดค้นสิง่ ประดิษฐ์มากมาย หนึง่ ในนัน้ คือ กังหันน�ำ้
ชัยพัฒนา
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สิ่งประดิษฐ์ที่ผ่านแนวคิดตั้งต้นจากภูมิปัญญา และแก้ปัญหา
ด้วยแนวคิดง่ายๆ ต้นทุนไม่มาก ท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ที่ ม าของกั ง หั น น�้ ำ ชั ย พั ฒ นาเกิ ด จากการเสด็ จ พระราชด� ำ เนิ น
ทอดพระเนตรสภาพน�้ำเสียในพื้นที่หลายแห่งในช่วงปี 2527 - 2530
เริ่มต้นนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด�ำริแนะน�ำให้
ใช้น�้ำที่มีคุณภาพดีช่วยบรรเทาน�้ำเสียและวิธีกรองน�้ำเสียด้วยผักตบ
ชวาและพืชน�้ำต่างๆ แม้สามารถช่วยแก้ไขปัญหาได้ผลในระดับหนึ่ง
แต่ต่อมาปัญหาน�้ำเน่าเสียดูท่าว่าจะไม่มีแนวทางทุเลา
เพราะทรงห่ ว งใยต่ อ พสกนิ ก รที่ ต ้ อ งเผชิ ญ ในเรื่ อ งปั ญ หา
การขาดแคลนน�้ำ และทรงมุ่งหวังที่จะช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาล
ในการบรรเทาน�้ำเน่าเสียอีกทางหนึ่ง เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2531
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงมีพระราชด�ำริให้ประดิษฐ์เครื่องกล
เติ ม อากาศ ซึ่ ง ต่ อ มาเป็ น ที่ รู ้ จั ก กั น ดี ใ นชื่ อ “กั ง หั น น�้ ำ ชั ย พั ฒ นา”
เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เรียบง่าย แต่มีประสิทธิภาพสูงในการบ�ำบัดน�้ำเสีย
ให้ผลลัพธ์น�้ำใสขึ้น กลิ่นเหม็นบรรเทาลง

กั ง หั น น�้ ำ ชั ย พั ฒ นานี้ เ ป็ น เครื่ อ งกล
เติมอากาศที่ผิวน�้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอย เป็น
สิง่ ประดิษฐ์ทปี่ ระหยัดค่าใช้จา่ ย สามารถผลิต
ได้เองในประเทศ ตามแนวทาง “ไทยท�ำไทยใช้”
โดยทรงได้จุดคิดค้นเบื้องต้นจาก “หลุก” ซึ่ง
เป็นอุปกรณ์วิดน�้ำเข้านาอันเป็นภูมิปัญญา
ชาวบ้ า น บนพื้ น ฐานว่ า น�้ ำ เน่ า เสี ย เพราะ
ขาดแคลนออกซิเจน ดังนั้นหากต้องการไม่ให้
น�้ำเน่าเสีย ก็ต้องเติมออกซิเจนในน�้ำ เพราะ
ออกซิเจนจ�ำเป็นต่อการด�ำรงชีวิตของสิ่งมี
ชีวิตในน�้ำได้
การนี้ จึ ง ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ
ให้ มู ล นิ ธิ ชั ย พั ฒ นาสนั บ สนุ น งบประมาณ
เ พื่ อ ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ วิ จั ย สิ่ ง ป ร ะ ดิ ษ ฐ ์
โดยด� ำ เนิ น การจั ด สร้ า งเครื่ อ งมื อ บ� ำ บั ด
น�้ ำ เสี ย ร่ ว มกั บ กรมชลประทาน ได้ มี ก าร
ผลิ ตเครื่อ งกลเติ ม อากาศขึ้นในเวลาต่อมา
เมื่อพิจารณาสร้างต้นแบบแล้ว น�ำไปติดตั้ง
ทดลองใช้ บ� ำ บั ด น�้ ำ เสี ย ที่ ภ ายในบริ เ วณ
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และวัดบวรนิเวศ
วิหาร
กั ง หั น น�้ ำ ชั ย พั ฒ นา ได้ รั บ สิ ท ธิ บั ต ร
จากกรมทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา เมื่ อ วั น ที่
2 กุ ม ภาพั น ธ์ 2536 นั บ เป็ น สิ ท ธิ บั ต รใน
พระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริย์พระองค์
แรกของไทยและครั้ ง แรกของโลก และ
ถื อ เอาวั น ที่ 2 กุ ม ภาพั น ธ์ ข องทุ ก ปี เ ป็ น
“วันนักประดิษฐ์” นับแต่นั้นเป็นต้นมา
ข้อมูล :
www.chaipat.or.th และ https://th.wikipedia.org
เครดิตภาพ :
https://manowhan.files.wordpress.com/2011/10/5.jpg,
www.ourking.in.th/data/pic/BR2534023/pic/
T0003_0017_01.jpg
Source :
www.chaipat.or.th and https://th.wikipedia.org
Photo :
https://manowhan.files.wordpress. com/2011/10/5.jpg,
www.ourking. xin.th/data/pic/BR2534023/pic/T0003_
0017_01.jpg

Chaipattana
Aerator HM the King’s
st
st
1 Patented invention, the 1 in the world
How lucky we are to have
a great king who is a
developer and inventor.
One of his famous inventions
is the Chaipattana Aerator,
an innovation stemmed
from simple ideas.
It all started when His Majesty
inspected flooded areas during
1984 - 1987. He recommended the
government to use clean water to
dilute polluted water. Although water
hyacinth to some extent help improve
water quality, it was not enough.
With his concerns over the people’s
quality of life, the king invented
Chaipattana Aerator with high efficiency
in treating polluted water.

This aerator is easy to make and at
remarkably low cost. Inspired by local
equipment farmers used to scoop water
into their rice fields, the king modify it
based on a flotation waterwheel pump.
The aerator allows us to add oxygen
into the polluted water to improve the
water quality.
His Majesty also instructed
Chaipattana Foundation to provide
financial support for the research
and development of new inventions
including aerators, in cooperation with
the Department of Irrigation. Once the
prototype was completed, it was tested
at Phra Mongkutklao Hospital and
Bowonnivet Temple.
Chaipattana Aerator was patented
by the Department of Intellectual
Property on 2 February 1993, making
this the first time in Thailand and in
the world that a king’s invention
was patented. Therefore, the 2 nd
February is made Thailand
“Inventors’ Day”.
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เทคโนโลยี

SCADA/EMS

เพื่อการส่องสว่างอย่างมั่นคง

SCADA/EMS :

the technology for
lighting security

จากปริมาณความต้องการพลังไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี และสมุทรปราการ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน เพิ่มมากขึ้น
ทุกปี การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) จึงมุง่ มัน่ พัฒนาเทคโนโลยี
ทีเ่ กีย่ วข้องเพื่อน�ำมาใช้สนับสนุนระบบไฟฟ้าให้มีความมัน่ คงและ
เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง
34

Considering the constant
increasing demand for
electricity in Bangkok,
Nonthaburi and Samut
Prakarn has driven MEA
to develop technologies
that boost electricity
security and sufficiency
to best address users’
needs.
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หนึ่ ง ในเทคโนโลยี อั น ทั น สมั ย ที่ กฟน.
น�ำมาใช้ในการควบคุมระบบไฟฟ้าให้มีความ
พร้อมจ่ายกระแสไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คือเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ที่ประกอบกัน
เป็นระบบที่เรียกว่า ระบบ SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) /
EMS (Energy Management System) กฟน.
นับเป็นองค์กรแรกในประเทศไทยทีไ่ ด้นำ� มาใช้
และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมานานกว่า
30 ปี
ระบบดังกล่าวเป็นระบบตรวจสอบและ
วิเคราะห์ข้อมูลแบบเป็นปัจจุบัน (realtime)
ใช้ในการตรวจสอบสถานะ ตลอดจนวิเคราะห์
ระบบการจ่ายไฟฟ้าจากการตรวจจับข้อมูล
ที่ ส ถานี ไ ฟฟ้ า แล้ ว ส่ ง สั ญ ญาณแจ้ ง ให้
เจ้ า หน้ า ที่ ท ราบผ่ า นหน้ า จอคอมพิ ว เตอร์
ช่ ว ยให้ ก ารบริ ห ารจั ด การและการควบคุ ม
มีประสิทธิภาพและปลอดภัย พร้อมรองรับ
ทัง้ ในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์ฉกุ เฉิน
ด้วยประสิทธิภาพของเทคโนโลยีที่สูงนี้ จึง
ช่ ว ยให้ ผู ้ ป ฏิ บั ติ ง านสามารถเข้ าตรวจสอบ
จุดเกิดเหตุ และแก้ไขปัญหาได้ในระยะเวลา
อันรวดเร็ว
จากจุ ด เริ่ ม ต้ น ที่ กฟน.มี ก ารน� ำ ระบบ
SCADA/EMS มาใช้ เ ป็ น องค์ ก รแรกของ
ประเทศ เพื่อสนับสนุนระบบไฟฟ้าให้มีความ
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ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ประกอบกับการออกแบบให้รองรับสถานการณ์
การขัดข้องในระบบ รวมถึงสถานการณ์ไม่ปกติภายนอก จึงท�ำให้ระบบการจ่าย
ไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง มีประสิทธิภาพ และความมั่นคงสูง
Thanks to the advanced power system control technology and
their flexibility in emergency handling in case of system problem
and external emergency, MEA’s power distribution system is
highly secured and efficient.

มั่นคง และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมานาน
กว่า 30 ปี การน�ำระบบ SCADA/EMS มาใช้
แบ่งเป็น 3 รุ่น แต่ละรุ่นมีอายุการใช้งานราว
10 ปี มีการพัฒนาประสิทธิภาพที่สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
ปัจจุบนั การไฟฟ้านครหลวงมีศนู ย์ควบคุม
ระบบไฟฟ้าอยู่ 2 แห่ง ตั้งอยู่ในใจกลางเมือง
และชานเมือง โดยศูนย์ควบคุมฯ ทั้ง 2 ได้ถูก
ติดตั้งระบบ SCADA/EMS รองรับการปฏิบัติ
งาน โดยออกแบบให้มีความสามารถท�ำงาน
ร่วมกันในสถานการณ์ปกติและท�ำงานแทน
กันในสถานการณ์ที่ศูนย์ใดศูนย์หนึ่งขัดข้อง

ด้วยความสามารถในการควบคุมระบบ
ไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ประกอบกับ
การออกแบบให้รองรับสถานการณ์การขัดข้อง
ในระบบ รวมถึงสถานการณ์ไม่ปกติภายนอก
จึงท�ำให้ระบบการจ่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้า
นครหลวง มีประสิทธิภาพและความมั่นคงสูง
ขอบคุณข้อมูล : แผนกเทคโนโลยีศูนย์ควบคุมระบบ
ไฟฟ้า กองจัดการและสั่งการระบบไฟฟ้า ฝ่ายควบคุม
ระบบไฟฟ้า

One of such technologies is
the Supervisory Control and Data
Acquisition or SCADA and Energy
Management System or EMS. Both
SCADA and EMS enables high
efficiency in power system control
to ensure power availability.
The system enables real time
monitoring and analysis of power
availability and distribution. The system
reads information at a power station
and reports to the center through online
system. The management and control
of electricity are therefore enhanced
and safe. With efficient control, electricity
supply is maintained and ready for both
normal situation and emergency. Our

employees are also equipped with all
necessary information when they have
to check out and solve any problem
with greater efficiency and speed.
The system was implemented
in Thailand for the first time by MEA
30 years ago. Throughout the past 3
decades, 3 generations of SCADA/EMS
were introduced, each with around 10
years of lifecycle and with enhanced
efficiency and advanced technology.
MEA currently has two power
control systems centers, one in the city
center and the other in outer Bangkok.
Both centers are equipped with
the SCADA/EMS which are working

collaboratively in normal situation and
can replace each other in case one
breaks down.
Thanks to the advanced power
system control technology and their
flexibility in emergency handling in
case of system problem and external
emergency, MEA’s power distribution
system is highly secured and efficient.
Information from the Power System Control
Center Technology Section, Power System
Management and Operation Division,
Power System Control Department.
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เพิ่มความเชื่อมั่นของระบบไฟฟ้า
ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี

นอกเหนือจากการให้บริการด้านไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพแก่ประชาชนภาคครัวเรือนแล้ว การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ยังมุ่งมั่นพัฒนาระบบจ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้มีคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นคงแก่
ภาคธุรกิจและนิคมอุตสาหกรรม ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ
และเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างการไฟฟ้านครหลวงกับลูกค้าธุรกิจ
อุตสาหกรรม ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความต้องการใช้
ไฟฟ้าสูง และมีความส�ำคัญต่อการขับเคลื่อน
เศรษฐกิ จ ของประเทศ กฟน.จึ ง ได้ จั ด งาน
สัมมนา “การเพิ่ม Reliability ของระบบไฟฟ้า
ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี” เพื่อสร้างเสริม
ความมั่นคงและความเชื่อมั่นในระบบไฟฟ้า
ตลอดจนสานความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ประกอบ
การในนิ ค มอุ ต สาหกรรมบางพลี ณ ห้ อ ง
ประชุม ส�ำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางพลี
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จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีผู้ประกอบการให้
ความสนใจร่วมงานสัมมนาจ�ำนวน 90 บริษัท
ตามทีใ่ นช่วงต้นปีทผี่ า่ นมา เกิดเหตุการณ์
ไฟฟ้าตก ไฟฟ้าดับขึ้นในนิคมอุตสาหกรรม
บางพลี ซึ่ ง การไฟฟ้ า นครหลวงและนิ ค ม
อุตสาหกรรมบางพลีมีความกังวลในปัญหา
ดั ง กล่ า ว โดยการไฟฟ้ า นครหลวงมิ ไ ด้
นิ่งนอนใจในปัญหาที่เกิดขึ้น นอกจากจะเร่ง
ด�ำเนินการแก้ไขปัญหาให้รวดเร็วขึ้นแล้ว ยัง
มีการตรวจสอบหาสาเหตุ ด�ำเนินการปรับปรุง

ระบบไฟฟ้าทั้งในเชิงแก้ไขและเชิงป้องกัน
ไม่ให้เกิดเหตุซ�้ำ ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่าง
ดียิ่งจากการนิคมอุตสาหกรรมบางพลี
อย่างไรก็ตาม แม้ว่า กฟน.จะด�ำเนิน
การอย่างเต็มความสามารถ การเกิดไฟฟ้า
ตก ไฟฟ้าดับ ยังสามารถเกิดขึ้นได้จากระบบ
ไฟฟ้าภายในโรงงาน และส่งผลกระทบต่อ
ระบบไฟฟ้าของ กฟน.จึงท�ำให้เป็นที่มาของ
การจัดงานสัมมนาฯ ครัง้ นี้ กิจกรรมภายในงาน
ประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้ ตลอดจน

การน�ำเสนอแผนการบ�ำรุงรักษาระบบไฟฟ้า
ในนิ ค มอุ ต สาหกรรมบางพลี แ ละการบ� ำ รุ ง
รักษาระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน จากวิทยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิของ กฟน.

ค่าใช้จ่ายในการบ�ำรุงรักษาซ่อมแซมระบบ
ไฟฟ้าที่ช�ำรุดภายในโรงงาน

นอกจากนี้ กฟน.ยั ง ได้ แ นะน� ำ บริ ก าร
Better Care Service ซึ่งเป็นการดูแลบ�ำรุง
รักษาระบบไฟฟ้าภายในสถานประกอบการ
แบบครบวงจรแก่ ผู ้ ป ระกอบการรายใหญ่
สามารถให้ ค� ำ ปรึ ก ษาแนะน� ำ แนวทางการ
จั ด การและแก้ ป ั ญ หา รวมถึ ง การประเมิ น

ในช่วงท้ายของการสัมมนายังจัดให้มกี าร
ร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของ
ผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี
เพือ่ น�ำข้อมูลทีไ่ ด้ไปสูก่ ารพัฒนาประสิทธิภาพ
ด้านงานบริการ สร้างความเชื่อมั่น ตลอดจน
เป็ น การสร้ า งเครื อ ข่ า ยการประสานงาน
ระหว่าง กฟน.กับนิคมอุตสาหกรรมบางพลี
ให้ยั่งยืนต่อไป

The seminar was held to address
business operators’ concern over
unstable power supply, following
several blackouts early this year.
This seminar was designed to
update business operators of what
MEA has done, including preventive
measures, to ensure them of power
security in the future. In addition, the
seminar provided information and
knowledge on how to maintain the
power system in Bang Phli Industrial
Estate and in manufacturing plant as
MEA foresees that power blackout
may happen despite all efforts to
prevent such event causing by power
system within a manufacturing plant.

MEA also introduced the “Better
Care Service”, a comprehensive
electricity system maintenance service,
to large business operators. Through
this service, MEA can help business
operators tackle any problems related
to electricity, including cost assessment
for maintenance service.
At the end of the seminar, the participants had a good chance to discuss their
opinions and made recommendation
for further improvement. This sharing of
information and opinion session will
enable MEA to further improve its
services in order to better help Bang Phli
Industrial Estate and business operators
grow their business in the future.

Power security
enhanced
in Bang Phli
Industrial Estate
One of MEA role is to ensure
quality power supply to
increase convenience
and confidence for the
business sector in Bangkok,
Nonthaburi and Samut
Prakarn. As part of this
commitment, MEA has
grown good relationship
with customers in the
industrial sector who have
high demand for electricity
supply and play an important
role in driving national
economy. A major activity
toachieve this is a seminar
on“Power Security Enhancement in Bang Phli Industrial
Estate” which attracted
approximately 90 business
operators.
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Young MEA เยาวชนอาสา พัฒนาชุมชน
Volunteering Spirit: Young MEA

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ตระหนักถึง
ความส�ำคัญของเยาวชน ซึง่ จะเป็นรากฐาน
อนาคตของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การพัฒนาความรู้ความสามารถทางด้าน
วิชาการ จริยธรรม และศีลธรรม ในทิศทาง
ที่เหมาะสมและยั่งยืน โดยสร้างเครือข่าย
เยาวชนรุ่นใหม่ภายใต้ ชื่อ Young MEA
ซึ่งเป็นกลุ่มเยาวชนรุ่นใหม่ที่มารวมพลัง
กันสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนา
ตนเองและสังคมให้ก้าวเดินไปข้างหน้า
อย่างมั่นคง
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ในปี 2559 กฟน.ได้ด�ำเนินโครงการ
Green and Safety Community Network
กับชุมชนทีอ่ ยูใ่ นเขตพืน้ ทีจ่ ำ� หน่ายไฟฟ้าของ
กฟน. ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ
และนนทบุรี โดยกิจกรรมหลักที่ กฟน.ได้
ด�ำเนินการไปแล้ว ประกอบด้วย การปรับปรุง
อุปกรณ์เสา-สาย ระบบไฟฟ้า การติดตั้งไฟ
ส่องสว่างแก่ชุมชน และกิจกรรมให้ความรู้
ในการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและ

Growing a new generation
with high capability,
knowledge, ethics and
moral is very important.
MEA therefore initiated the
“Young MEA” program to
build a network of young
people with volunteering
spirit.
In 2016, MEA upgraded power line
and poles in Bangkok, Samut Prakarn
and Nonthaburi as part of its “Green
and Safety Community Network”. While
doing so, it is found that water pollution
and waste were among the top problems
that affect the people’s life and health.

ปลอดภัย ซึ่งได้ด�ำเนินไปแล้วในช่วงเดือน
เมษายนถึงพฤษภาคมที่ผ่านมา
และจากการลงพืน้ ทีจ่ ดั กิจกรรมดังกล่าว
ท�ำให้พบว่ามีหลายชุมชนประสบกับปัญหา
สิ่งแวดล้อม เช่น ปัญหาน�้ำเน่าเสียในคูคลอง
ปั ญ หาขยะล้ น ชุ ม ชน ซึ่ ง ส่ ง ผลให้ ภู มิ ทั ศ น์
ของชุมชนดูไม่น่ามอง อีกทั้งอาจท�ำให้ชุมชน
กลายเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคมากมาย ซึ่งใน
ท้ายทีส่ ดุ ก็สง่ ผลกระทบต่อชีวติ ความเป็นอยู่
และสุขภาพของคนในชุมชนในระยะยาว
จากสภาพปั ญ หาที่ พ บ กฟน.เล็ ง เห็ น
ความส�ำคัญของการจัดการสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชน และมองว่าเยาวชนเป็นกลุ่มเป้าหมาย
ทีส่ ำ� คัญ ซึง่ หากได้รบั การปลูกฝังแนวคิดเรือ่ ง
การอนุรกั ษ์พลังงานและสิง่ แวดล้อมทีถ่ กู ต้อง
เยาวชนเหล่านี้จะกลายเป็นเครือข่ายส�ำคัญ
ที่ จ ะพั ฒ นาชุ ม ชนให้ เ กิ ด ความยั่ ง ยื น ด้ า น
พลังงานและสิ่งแวดล้อมต่อไป
ด้ ว ยเหตุ นี้ กฟน.จึ ง ได้ ก� ำ หนดจั ด
กิ จ กรรม Young MEA เยาวชนอาสา
พัฒนาชุมชน ขึน้ โดยพาน้องๆ เยาวชนไป
เรียนรู้ประสบการณ์จริงในด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อมในชุมชน ทั้งในด้านการจัดการ
ขยะ การจัดการปัญหาน�้ำเน่าเสียในคูคลอง

และการใช้พลังงานทดแทน ณ อุทยานเรียนรู้
ปัญญาประดิษฐ์จังหวัดราชบุรี นอกจากนี้
ยังได้เรียนรูจ้ ากโครงการศึกษาวิจยั และพัฒนา
สิ่ ง แวดล้ อ มแหลมผั ก เบี้ ย อั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชด�ำริ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อน�ำความรู้
ทีไ่ ด้ไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องและเหมาะสม
กับการแก้ไ ขปัญหาสิ่งแวดล้อมของแต่ละ
ชุมชน ตลอดจนร่วมเป็นเครือข่ายนักอนุรักษ์
พลังงานของ กฟน.ต่อไป
ส�ำหรับกิจกรรม Young MEA เยาวชน
อาสา พัฒนาชุมชน มีผู้เข้าร่วมเป็นเยาวชน
อายุระหว่าง 13 - 22 ปี แบ่งออกเป็น 3 รุ่น
รุ่นละ 60 คน รวมเป็นจ�ำนวน 180 คน ซึ่งมี
ตัวแทนเยาวชนทั้งหมดมาจากการคัดเลือก
โดยผู้น�ำชุมชน และคณะกรรมการของชุมชน
ที่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการ Green and Safety
Community Network ของ กฟน.
ในอนาคต กฟน.จะมีการต่อยอดส่งเสริม
ความรู้ของเยาวชนด้วยการจัดประกวดการ
ออกแบบกิจกรรมสร้างสรรค์ดา้ นการอนุรกั ษ์
พลังงานและสิง่ แวดล้อมในชุมชน เพือ่ เป็นการ
จุดประกายความคิดของเยาวชนให้สามารถ
น�ำไปใช้อย่างสร้างสรรค์ และพัฒนาชุมชนของ
ตนเองได้อย่างเป็นรูปธรรม

To cut the problem at its root, MEA
believes it has to start with the young
generation. Teaching them to embrace
environmental care and conservation
to their own would be the solution that
yields sustainable result. That’s how
“Young MEA” program was initiated.
Children participating in the
program joined a trip to Panyapradit
Learing Park in Ratchaburi Province.
For two days, they were coached and
trained on how to manage community
environment, including waste treatment, polluted water and alternative
energy. It is hoped that when they
returned home, they would be able
to apply their knowledge to solving
environmental issue in their own
communities and in the end join force
to build a strong network of young
people with interest in energy
conservation.

The Young MEA program comprised of three groups, each with 60
participants nominated and selected
by community leaders and committees
who participated in MEA’s Green and
safety Community Network.
In the future, MEA will take a step
further to host a competition where
young people are invited to create
outstanding energy saving and community environment improvement
programs. This will in the end inspire
young people to further bring their
creativity and responsibility into
action for the betterment of their own
communities.
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ลดการใช้พลังงาน ด้วยการติดตั้งหลอด LED

โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันอาคารกรมการขนส่งทางบก

Save
the
power
with
LED
Department of Land Transport’s Lighting
Improvement and Building Protection Project

หากพูดถึงการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) คนส่วนใหญ่มกั
นึ ก ถึ ง ภาพของหน่ ว ยงานที่ ท� ำ หน้ า ที่ ดูแ ลเรื่ อ งการ
จ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้า แต่ความจริงแล้ว กฟน. ยังด�ำเนิน
ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง โดยให้บริการบ�ำรุงรักษาระบบไฟฟ้า
อุปกรณ์ ไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ งานระบบวิศวกรรม
ควบคุมและป้องกัน แบบครบวงจร ส�ำหรับลูกค้าทั่วไป
และลูกค้าโครงการ โดยมีฝ่ายธุรกิจบริการและคุณภาพ
ไฟฟ้า (ฝธค.) เป็นผู้รับผิดชอบด�ำเนินการ
ส�ำหรับโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันอาคาร
อาคาร 2 กรมการขนส่งทางบกพื้นที่ 5 เป็นโครงการหนึ่งที่การไฟฟ้า
นครหลวง (กฟน.) รับหน้าที่เข้าไปด�ำเนินการ โดยอาคารดังกล่าวเป็น
อาคารสูง 5 ชั้น และใช้งานมานานกว่า 25 ปี จึงต้องการปรับปรุง
ระบบไฟฟ้าของอาคารให้มปี ระสิทธิภาพ ปลอดภัยและทันสมัย รวมถึง
จัดหาวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าใหม่มาสับเปลี่ยนอุปกรณ์เก่าที่เสื่อมสภาพ
งานหลักๆ ที่ กฟน.ได้เข้าไปด�ำเนินการในโครงการดังกล่าว คือ
งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า งานติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ งานติดตั้ง
ระบบป้องกันฟ้าผ่า งานปรับปรุงฝ้าเพดาน งานปรับปรุงสายและ
อุปกรณ์ไฟฟ้าที่เสานั่งร้านหม้อแปลง โดยส่งทีมผู้เชี่ยวชาญเข้าไป
วิ เ คราะห์ ส ภาพภายในอาคาร และออกแบบระบบไฟฟ้ า ภายใต้
แนวคิดการออกแบบตามหลักวิศวกรรม การออกแบบเพือ่ การประหยัด
พลังงาน การออกแบบเพื่อง่ายต่อการบ�ำรุงรักษา การออกแบบเพื่อ
ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้สูงสุด และการออกแบบเรื่องความคุ้มค่าทาง
เศรษฐศาสตร์
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Talking about MEA, most people would think
of an organization responsible for electricity
transmission. In fact, it offers to general and
project customers many other services,
including electricity system maintenance,
electrical equipment, air conditioning system
and control and security system. The
Electricity Service and Quality Division is
responsible for those services.

ด้วยความมุง่ หวังให้ลกู ค้าได้รบั ประโยชน์
สูงสุดจากการได้รับบริการที่ดีมีคุณภาพ จึง
เป็นทีม่ าของการน�ำเสนอให้มกี ารติดตัง้ หลอด
ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน (หลอด LED) ทดแทน
หลอดฟลูออเรสเซนต์ ซึ่งขณะนั้นหลอด LED
ยังเป็นเรื่องใหม่และมีราคาค่อนข้างสูง แต่ก็
ถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า
ทั้งนี้ นอกจากหน่วยงานจะได้ประโยชน์
จากการใช้ อุ ป กรณ์ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
มากขึ้น เพิ่มความสว่างไสวให้กับผู้ปฏิบัติ
งานได้มีแสงสว่างที่เพียงพอต่อการท�ำงาน
เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการท�ำงาน ยัง
ช่วยลดการใช้พลังงานภายในอาคาร ท�ำให้
หน่วยงานประหยัดค่าใช้จ่ายลงได้ราวเดือน
ละ 2 แสนบาท หรือปีละกว่า 2.4 ล้านบาท
ซึ่งเป็นการช่วยประหยัดงบประมาณแผ่นดิน
ทางอ้อม ทั้งยังเป็นการตอบสนองนโยบาย
พลังงานของรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมและ
ผลักดันการอนุรกั ษ์พลังงานอย่างเต็มรูปแบบ
กฟน.ภาคภู มิ ใ จที่ ไ ด้ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ใน
การมอบบริการที่ดีให้กับผู้ใช้บริการ ด้วยทีม
บุคลากรทีม่ ปี ระสิทธิภาพและความเชีย่ วชาญ
เฉพาะด้ า น ผสมผสานกั บ เครื่ อ งมื อ และ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย ท�ำให้ผู้ใช้ไฟฟ้ามั่นใจ
ได้ว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าจะได้รับการดูแลที่ถูกวิธี
เหมาะสมปลอดภั ย พร้ อ มมี ก ารรั บ ประกั น
คุณภาพ เพือ่ ให้ผใู้ ช้ไฟฟ้าได้รบั ความพึงพอใจ
จากการได้รับบริการที่ดีมีคุณภาพ สะดวก
และรวดเร็ว

หน่วยงานใดสนใจจะให้ กฟน.เข้าไปดูแล
ระบบสามารถติดต่อได้ที่ คุณพิชิตคเชนทร์
คณีกุล ฝ่ายธุรกิจบริการและคุณภาพไฟฟ้า
การไฟฟ้านครหลวง โทร. 0 2878 5364 หรือ
E-mail: knaeekul_p@mea.or.th
ขอบคุณข้อมูล :
ฝ่ายธุรกิจบริการและคุณภาพไฟฟ้า (ฝธค.)

Electricity System and Building
Security System for the Building 2, Land
Transport Department Area 5, is one of its
key project. The five-story building has been
in used for more than 25 years and therefore
need improvement to enhance efficiency
and safety. Old electricity equipment
were replaced with the new ones.
Major tasks taken by MEA are
electricity system improvement, fire alarm
system installation, thunder prevention
system, ceiling improvement and improvement of electricity wires and transformer
posts. MEA experts were sent to inspect
the building and design a new electricity
system that is easy to maintain and
maximizes the benefits to users. The design
is based on economic value.
With its commitment to delivering
the best benefits from quality services,
MEA has used LED light bulbs to replace
fluorescents. In the beginning, the LED
light bulbs were expensive but they are
worth investment.

The Department of Land Transport
also benefits from higher efficiency of
new electrical equipment and brighter
lighting for better work. This has reduced
electricity consumption in the building,
enabling MEA to save approximately
200,000 baht per month on electricity
bill or 2.4 million baht per year. This
indirectly saves the budget for the
government. At the same time, this
project supported the government’s
policy to encourage energy saving and
conversation.
MEA is proud to offer good services
to customers with a team of highly
experienced and effective people. When
coupled with good tools and advanced
technology, users can be confident that
electricity equipment would be well
maintained safely. Quality guarantee is
offered to ensure that users are satisfied
with the level of services, speed and
convenience.
Any organizations wishing MEA to
inspect and maintain their electricity
systems, they can contact Khun
Pichitkachen Knaeekul, Service and
Quality Business, MEA at 0 2878 5364
or E-mail: knaeekul_p@mea.or.th.
Source:

Electricity Service and Quality Business
Division.
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Wires and safety
สายไฟฟ้าและการใช้งาน

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

สายไฟฟ้าเป็นส่วนประกอบทีส่ ำ� คัญของระบบส่ง-จ่ายพลังงานไฟฟ้า กล่าวคือ เป็นตัวน�ำ
พลังงานไฟฟ้าจากแหล่งผลิต เช่น โรงไฟฟ้า แล้วส่งผ่านไปยังผู้ใช้งาน ได้แก่ บ้านพัก
อาศัย อาคารส�ำนักงานต่างๆ โรงงานอุตสาหกรรม ดังนั้น เราจึงพบเห็นสายไฟฟ้าได้
โดยทั่วไป ทั้งสายไฟฟ้าแรงสูงและสายไฟฟ้าแรงต�่ำ สายไฟฟ้าของอุปกรณ์เครื่องใช้
ไฟฟ้าต่างๆ ครั้งนี้จะขอกล่าวถึงสายไฟฟ้าแรงต�่ำที่ใช้งานทั่วไป

Power line brings electricity to
home, offices and everywhere.
There are many kinds of them but
in this issue, let’s take a look at
the low-voltage power lines that
we use at home.
Standard
Standard power lines must be
copper conductor with PVC (Polyvinyl
Chloride Compound) coat in accordance
with industrial standard (TISI 11-2553
standard).

Colour code
ใช้ สายที่มีสีของฉนวน หรือท�ำเครื่องหมาย
เป็นสีนำ�้ ตาล ด�ำ และเทา ส�ำหรับเฟส 1, 2 และ
3 ตามล�ำดับ

• สายดินของบริภัณฑ์ไฟฟ้าใช้สีเขียว
หรือสีเขียวแถบเหลือง หรือเป็นสายเปลือย
ยกเว้นสายที่มีขนาด ตั้งแต่ 16 ตร.มม. ขึ้นไป
อาจท� ำ เครื่ อ งหมายที่ ป ลายสายแทนการ
ก�ำหนดสีได้
• ส�ำหรับสายไฟฟ้าตาม มอก. 11-2553
แสดงด้วยสีของสายไฟฟ้าเป็นดังนี้

มาตรฐานสายไฟฟ้า
เป็นสายไฟฟ้าตัวน�ำทองแดงหุ้มฉนวน
พอลิไวนิลคลอไรด์ หรือสาย PVC (Polyvinyl
Chloride Compound) ซึง่ โดยทัว่ ไปจะเรียกว่า
สายไฟฟ้าหุม้ ฉนวนพีวซี ี เป็นไปตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (เครื่องหมาย มอก.
11-2553)

การก�ำหนดสีของสายไฟฟ้าหุ้มฉนวน

• ตัวน�ำนิวทรัลใช้สีฟ้า
• สายเส้นไฟต้องใช้สายทีม่ สี ตี า่ งไปจาก

ตั ว น� ำ นิ ว ทรั ล และตั ว น� ำ ส� ำ หรั บ ต่ อ ลงดิ น
สีของสายไฟฟ้าในระบบไฟฟ้า 3 เฟส ให้
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- สายแกนเดียว : ไม่ก�ำหนดสี
- สาย 2 แกน : สีฟ้า และสีน�้ำตาล
- สาย 3 แกน : สีเขียวแถบเหลือง สีฟ้า

สีน�้ำตาล หรือสีน�้ำตาล สีด�ำ สีเทา

- สาย 4 แกน : สีเขียวแถบเหลือง สีนำ�้ ตาล

สีด�ำ สีเทา หรือสีฟ้า สีน�้ำตาล สีด�ำ สีเทา

- สาย 5 แกน : สีเขียวแถบเหลือง สีฟ้า
สีน�้ำตาล สีด�ำ สีเทา

ข้อก�ำหนดการใช้งานของสายไฟฟ้า
ตาม มอก. 11-2553
สายไฟฟ้าตาม มอก. 11-2553 มีหลาย
ชนิ ด และมี รู ป แบบการใช้ ง านที่ แ ตกต่ า ง
กันออกไป ส�ำหรับบทความนี้จะขอน�ำเสนอ
เฉพาะชนิดของสายไฟฟ้าที่นิยมใช้งาน ดังนี้

• Neutral conductor - blue
• Others must be different from

neutral and ground conductors. In the
3-phase system, the colours used for
Phase 1, 2 and 3 are brown, black and
gray respectively.
• Ground line is green or green with
yellow strip or naked. For wires with more
than 16 square millimeter size, a mark at
the ends of the wire can be used instead
of colours.
• According to TISI 11-2553 standard,
colour code is as follows:
- Single conductor: no specific
colour
- 2-core: blue and brown
- 3-core: green with yellow strip,
blue, brown or brown, black, gray
- 4-core: green with yellow strip,
brown black, gray or blue, brown, black,
gray
- 5-core: green with yellow strip,
blue, brown, black, gray

Function according to TISI 11-2553
Following are some mostly used
wires.
• Code 60227 IEC 01: single core
non-sheathed cable with rigid conductor,
1.5-400 square mm., 450/750 V, 70 Cํ ,

equivalent to THW according to TISI
11-2531
Application: use for general purpose
for installation inside and outside or in
raceway
Caution: Do not install in duct in
grounded or directly bury in ground
• Code 60227 IEC 10: light PVC
sheathed cable with multiple cores,
300/500 V, 70 ํC, equivalent to NYY and
NYY-G according to TISI 11-2531
Application: Use for general purpose
for permanent installation, laid on cable
trays/cable ladder and shall be protected
from water into the raceway
Caution: Do not install in duct in
ground or directly bury in ground
• Code NYY: Single core, size 50300 sq mm: 450/750 V 70 ํC Insulated
and sheathed, size 1-500 sq mm. For
the multiple cores, size 25-300 sq mm,
the wire also has an earth protective line,
similar to NYY lines according to TISI
11-2531 standard.
Application: Use for general purpose,
laid on cable trays or in duct in ground or
direct buried in ground and can be used
in dry or wet areas
• Code VAF, VAF-G: 2-core, PVC
insulated and sheathed cable, flat type
with ground line; 300/500V, 70 ํC, size
1-16 sq mm, equivalent to VAF according
to TISI 11-2531
Application: Use for general purpose,
indoor surface wiring or in raceway
Caution: Do not install in duct or
directly bury in ground
This is just basic information. If you
are interested in details, check the TISI
11-2553 standard in the Industry Ministry’s
Announcement on Thailand Wire Installation Standard 2013.
Ref :

1. TISI 11-2553 standard
2. Thailand Wire Installation Standard 2013

• สายไฟฟ้ารหัสชนิด 60227 IEC 01
เป็ น สายไฟฟ้ า แกนเดี ย วไม่ มี เ ปลื อ ก ชนิ ด
ตั ว น� ำ แข็ ง ขนาดตั ว น� ำ 1.5-400 ตร.มม.
แรงดัน ไฟฟ้าที่ก�ำหนด 450/750 V อุณหภูมิ
ใช้งาน 70 องศาเซลเซียส ลักษณะเทียบเคียง
กับสาย THW ตาม มอก. 11-2531
การติดตั้งใช้งาน : ใช้งานทั่วไปส�ำหรับ
ติดตั้งถาวรภายในและภายนอกอาคาร เดิน
ลอยในอาคาร เดินสายร้อยท่อ เดินในช่อง
เดินสาย
ข้ อ ห้ า ม คื อ ห้ า มร้ อ ยท่ อ ฝั ง ดิ น หรื อ
ฝังดินโดยตรง
• สายไฟฟ้ารหัสชนิด 60227 IEC 10
เป็นสายไฟฟ้าหุ้มฉนวนเปลือกนอก PVC เบา
หลายแกนแรงดันไฟฟ้าทีก่ ำ� หนด 300/500 V
อุณหภูมิใ ช้งาน 70 องศาเซลเซียส ขนาด
ตัวน�ำ 1.5-35 ตร.มม. เทียบเคียงกับสาย NYY,
NYY-G ตาม มอก. 11-2531

สายหลายแกน สาย NYY-G เป็นสายหลาย
แกนมีสายดิน ขนาดตัวน�ำ 25-300 ตร.มม.
เทียบเคียงกับสาย NYY ตาม มอก. 11-2531
การติดตั้งใช้งาน : ใช้งานทั่วไป วาง
บนรางเคเบิ ล เดิ น สายร้ อ ยท่ อ ฝั ง ดิ น หรื อ
ฝั ง ดิ น โดยตรง ใช้ ง านในสถานที่ แ ห้ ง และ
สถานที่เปียก
• สายไฟฟ้ารหัสชนิด VAF, VAF-G
เป็นสายไฟฟ้าหุ้มฉนวนและเปลือกสายแบน
2 แกน และสายแบน 2 แกน มีสายดิน แรงดัน
ไฟฟ้าที่ก�ำหนด 300/500 V อุณหภูมิใช้งาน
70 องศาเซลเซียส ขนาดตัวน�ำ 1-16 ตร.มม.
เทียบเคียงกับสาย VAF ตาม มอก. 11-2531
การติดตัง้ ใช้งาน : ใช้งานทัว่ ไป เดินสาย
ในอาคาร เดินเกาะผนัง เดินในช่องเดินสาย
ข้อห้ามใช้งาน คือ ห้ามร้อยท่อ หรือ
ฝังดิน

ข้อห้ามใช้งาน คือ ห้ามร้อยท่อฝังดิน
หรือฝังดินโดยตรง

จากที่ ก ล่ า วมาจะเป็ น ข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น
เกีย่ วกับสายไฟฟ้าและการใช้งาน ท่านทีส่ นใจ
สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากมาตรฐาน
สายไฟฟ้ า มอก. 11-2553 ตามประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม มาตรฐานการติดตั้ง
ทางไฟฟ้าส�ำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556

• สายไฟฟ้ารหัสชนิด NYY เป็นสาย
ไฟฟ้ า หุ ้ ม ฉนวนและเปลื อ กแรงดั น ไฟฟ้ า ที่
ก�ำหนด 450/750 V อุณหภูมิใช้งาน 70 องศา
เซลเซียส ขนาดตัวน�ำ 1-500 ตร.มม. ส�ำหรับ
สายแกนเดียว ขนาด 50-300 ตร.มม. ส�ำหรับ

เอกสารอ้างอิง :
1. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.11-2553
2. มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าส�ำหรับประเทศไทย
พ.ศ. 2556

การติดตั้งใช้งาน : ใช้งานทั่วไป ส�ำหรับ
ติดตั้งถาวร วางบนรางเคเบิล เดินในช่องเดิน
สาย และต้องป้องกันน�้ำเข้าช่องเดินสาย
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ต�ำนานรถเมล์ขาว
นายเลิศ
เรื่อง : ชมพูฟิวเชีย / Fuchsia Pink

ย้อนเวลาไปใน พ.ศ. 2451 ในช่วงปลายรัชกาลที่ 5 กรุงเทพ
ในอดีตมีรถเมล์สายแรกวิ่งให้บริการ เรียกว่า ‘รถเมล์ขาว
นายเลิศ’ โดยผูก้ อ่ ตัง้ นามว่า เลิศ เศรษฐบุตร หรือเลิศ สมันเตา
เป็นที่ร�่ำลือกันว่าทั้งคนขับและกระเป๋ารถเมล์นั้นมีมารยาท
สุภาพอ่อนโยนเป็นทีส่ ดุ มีสถิตเิ กิดอุบตั เิ หตุเป็นศูนย์

Nai Lert White Bus
Back in 1908 when tram was the key public
transport in Bangkok (tram service began in
1892 and ended in 1968), the first bus service
was launched. Known as “Nai Lert White Bus”,
the service was highly appreciated for its
superior service, good manner drivers and
zero accident.

พระยาภักดีนรเศรษฐ (เลิศ เศรษฐบุตร)
Phraya Bhakdi Noraset (Lert Sreshthaputa)
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ท�ำไมถึงชื่อรถเมล์ขาว ในยุคนั้นรถเมล์ในกรุงเทพมีสีที่แตกต่าง
ไปในแต่ละบริษัท ทั้งขาว แดง เขียว เหลือง ด้วยเพราะรูปโฉมสีขาว
เป็นรถยนต์สั่งน�ำเข้าจากอเมริกา พะยี่ห้อฟอร์ดเสียด้วย นายเลิศ
สั่ ง ท� ำ การออกแบบดั ด แปลงรถเมล์ ด ้ ว ยตั ว เอง ต่ อ เป็ น ตั ว ถั ง ไม้
พื้นไม้ ทางขึ้นลงอยู่ตรงท้ายรถ ที่นั่งแถวยาว 2 แถว จุผู้โดยสารได้
15 - 20 คน (จินตนาการถึงภาพรถสองแถวคันใหญ่ในปัจจุบัน) ตัวรถ
ท�ำสีขาวทั้งคัน ใครต่อใครต่างเรียกกันติดปากว่า ‘รถเมล์ขาว’ พร้อม
สั ญ ลั ก ษณ์ ข องรถเป็ น ตราขนมกง วงกลมมี ก ากบาทอยู ่ ข ้ า งใน
ตั๋วรถเมล์ราคา 50 สตางค์ ให้บริการตั้งแต่ตี 5 ถึง 3 ทุ่ม บางสายถึง
ขั้นวิ่งบริการตลอด 24 ชั่วโมงเลยก็มี การันตีความเฟื่องฟูแห่งยุคสมัย
บริษัทนายเลิศมีรถเมล์ให้บริการมากถึง 800 คันเลยทีเดียว ประเดิม
เส้นทางแรกที่รถเมล์ขาวนายเลิศวิ่งคือ ‘ยศเส - ประตูน�้ำ (ปทุมวัน)’
ซึ่งเส้นทางนี้ ไม่มีรถรางในละแวกคลองแสนแสบ จึงยิ่งส่งผลให้
กิจการรถเมล์ของนายเลิศไปได้ดี จากนัน้ ได้ขยายเส้นทางเรือ่ ยมา เช่น
‘สายสีลม - ประตูน�้ำ’ ‘บางล�ำพู - ประตูน�้ำ’ น่าสังเกตว่าเส้นทางวิ่งรถ
ของรถเมล์ขาวนายเลิศนั้นจะต้องผ่านประตูน�้ำทุกสาย เพราะสมัย
นั้น ประตูน�้ำหรือปทุมวัน คือศูนย์กลางย่านชุมชนและการคมนาคม

The service was known as White Bus because of its colour.
Nai Lert (Lert Sreshthaputa) imported the buses from the US and
modified them in Thailand to have wood body and floor, door at the
back end and two rows of seat on the sides.
Each can carry 15 - 20 passengers. They
carried a round logo with a cross inside.
Ticket was only 50 satang (0.5 baht) and
the service ran from 5 o’clock in the morning
until 9 o’clock in the evening.
The first route operated by Nai Lert
White Bus was Yotse-Pratunam. Later, more
routes were expanded to Silom-Pratunam
and Bang Lampu-Pratunam. Pratunam was
the hub as it was the trading centre and
transport action hub at that time.
Earlier, most people traveled by boat.
When a Watergate was built in the reign of King Chulalongkorn,
people then had to wait for the Watergate to open to continue
their journey. Such disruption motivated people to switch to bus.
Seeing this trend, Nai Lert who had earlier provided boat service
quickly introduced the bus service, which later proved to be the
right decision.
In 1917, Bangkok was submerged under the bad flood. Nai Lert
brought his boats to help farmers along Saen Saeb canel to move

มาตั้งแต่ต้นสมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งภาพแห่งการ
เป็นศูนย์กลางด้านการค้าและชุมชนในย่านนี้
ยังคงฉายภาพอันเด่นชัดมาจนถึงยุคปัจจุบัน
ย้อนกลับไปในวิถีคนกรุงเทพฯ ในสมัย
รัชกาลที่ 4 ยังไม่มีการติดตั้ง ‘ประตูน�้ำ’ แต่
อย่างใด วิถีของผู้คนยังคงผูกพันและโดยสาร
การใช้เรือ เรือของชาวบ้านสามารถแล่นเข้าไป
ตามคูคลองต่างๆ เมื่อถึงในสมัยรัชกาลที่ 5
ได้มกี ารติดตัง้ ประตูนำ�้ เพือ่ กักเก็บน�ำ้ ในคลอง
เจ้าของเรือต้องมารอเข้าคิวให้ประตูนำ�้ เปิดอยู่
หลายชัว่ โมง เรือโดยสารจึงกลายเป็นทางเลือก
ที่ค่อ ยๆ เลือ นหายในสังคม ด้วยเหตุนี้เอง
วิ สั ย ทั ศ น์ ข องนายเลิ ศ ซึ่ ง ด� ำ เนิ น กิ จ การ
‘เรือเมล์ขาว’ ในขณะนัน้ ได้มองเห็นลูท่ างธุรกิจ
จึงเปิดกิจการรถเมล์ขึ้น เพื่อให้ความสะดวก
แก่ประชาชนทีใ่ ช้เรือ แถมยังมีสนนราคาล่อใจ
ซื้อตั๋วครั้งเดียว ต่อรถต่อเรือได้ในวันเดียวกัน

to higher places without charge. His contribution has earned him
a royal decoration and King Rama VI also named him Phraya
Bhakdi Noraset.
Nai Lert White Bus had been operating
for 70 years in 36 routes and with a fleet of
700 buses and 3,500 employees, making
it the largest bus operator in Thailand. The
company was closed in 1977 when the
government merged all bus services and
transferred the service to Bangkok Mass
Transit Authority.
As the city becomes modernized and
people have more choices of transport, the
White Bus remains a good memory and an
important part of Thai history.

ในปี พ.ศ. 2460 รัชกาลที่ 6 เกิดน�ำ้ ท่วมใหญ่
กรุง เทพฯ นอกจากความส�ำเร็จ สิ่งส�ำคัญ
คือการแบ่งปัน นายเลิศน�ำเรือเมล์ขาวออก
วิ่ ง ช่ ว ยเหลื อ ชาวนาแถวคลองแสนแสบให้
ขนข้าวของ วัวควายหนีนำ�้ โดยไม่คดิ ค่าใช้จา่ ย
แต่ อ ย่ า งใด คุ ณ ความดี นี้ ท� ำ ให้ ใ นหลวง
รัชกาลที่ 6 ได้พระราชทานบรรดาศักดิ์แก่
นายเลิศ ให้เป็น เสวกตรี พระยาภักดีนรเศรษฐ
เพื่อเป็นเกียรติแก่วงศ์ตระกูลต่อไป
กิจการรถเมล์นายเลิศ ด�ำเนินการมานาน
ถึง 70 ปี เดินรถถึง 36 สาย มีรถประมาณ
700 คัน มีพนักงาน 3,500 คน นับเป็นบริษัท
รถเมล์ที่ใหญ่ที่สุด ก่อนจะปิดต�ำนานรถเมล์
ขาวใจดี ปิดกิจการลงในปี พ.ศ. 2520 เมื่อ
รัฐบาลมีนโยบายรวมกิจการรถเมล์ทุกสาย
ในกรุงเทพมหานครมาอยู่ในความดูแลของ
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)

Reference:
“Yon Roi Krungthep” by Thepchoo Thabthong.
Suveeriyasan Publishing, Bangkok, 2003
“First in Thailand” by Suwit Wongwiriya.
Ekkalak Publishing, Bangkok, 1990

แม้วนั นี…
้ ท่ามกลางการเดินทางของผูค้ น
ในเมืองหลวงทีม่ พี าหนะสัญจรทีเ่ ปลีย่ นแปลง
ไป ด้ ว ยการพั ฒ นาและขยายตั ว ของเมื อ ง
รถเมล์ได้กลายเป็นพาหนะทางเลือกส�ำหรับ
ผู้โดยสารเฉพาะกลุ่ม แต่ต�ำนานหน้าหนึ่งใน
ประวัติศาสตร์ ยังคงจารึกเอาไว้ว่า ครั้งหนึ่ง
กรุงเทพมหานครมีนายห้างใหญ่ใจดี ที่สร้าง
รถเมล์ สี ข าวบริ ก ารด้ ว ยใจเพื่ อ ประชาชน
ต�ำนานบทนัน้ บันทึกไว้วา่ ‘รถเมล์ขาวนายเลิศ’
เอกสารอ้างอิงการเขียน :
ย้อนรอยกรุงเทพฯ. เทพชู ทับทอง.
ส�ำนักพิมพ์สุวีริยาสาส์น. กรุงเทพฯ , 2546
สิ่งแรกในเมืองไทย. สุวิทย์ วงศ์วิริยะ.
ส�ำนักพิมพ์เอกลักษณ์. กรุงเทพฯ , 2533
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ท�ำอย่างไร ให้ชีวิตดี๊..ดี
“คิดแล้วไม่ทำ� นีแ่ หละปัญหา” เมือ่ รูป้ ญ
ั หา
ไม่มีใครไม่รู้ว่า “ท�ำอย่างไรชีวิตของ
แล้ว ต่อมาก็คือหนทางแก้ไข
ตัวเองจึงจะดีขึ้น”
เรื่อง : พศิน อินทรวงค์
Pasin Intarawong

คุ ณ ไม่ จ� ำ เป็ น ต้ อ งให้ ใ ครมาบอก
ไม่จำ� เป็นต้องอ่านต�ำราทีไ่ หน เพราะลึกๆ แล้ว
คุณก็รู้ดีว่าจะท�ำอย่างไรให้ชีวิตของคุณดีขึ้น
ปัญหาจึงไม่ใช่เรือ่ งของการไม่รู้ แต่เป็น “รูแ้ ล้ว
แต่ไม่ท�ำ”
ท�ำไมจึงไม่ท�ำ เพราะคุณควบคุมตนเอง
ไม่ได้

คนเราทุกคนรู้ว่า ท�ำอย่างไร
ชีวิตจึงจะดี แต่ที่ชีวิตไม่ดี
ก็เพราะไม่ท�ำสิ่งที่ควรท�ำ
ที่ไม่ท�ำ ก็เพราะบังคับใจ
ตัวเองไม่ได้

ท�ำไมจึงควบคุมตนเองไม่ได้ ก็เพราะคุณ
ไม่มกี ำ� ลังใจพอทีจ่ ะขัดขืนต่อกิเลส และความ
ต้องการอันมักง่ายที่ฉุดชีวิตของคุณให้ตกต�่ำ
ประเด็นส�ำคัญของชีวติ จึงอยูท่ กี่ ารบังคับ
ตัวเองให้ท�ำสิ่งที่ควรท�ำ นี่ต่างหากคือสิ่งที่
ต้องคิด หลายคนเสียเวลาคิดแผนการทีต่ วั เอง
ไม่เคยท�ำ นัง่ คิดวิธแี ก้ปญ
ั หาทีต่ วั เองไม่เคยแก้
ทุกอย่างเริ่มและจบอยู่ในหัว ไม่เคยออกมา
เป็นรูปธรรม

คุณไม่ท�ำเพราะขาดก�ำลังใจที่จะฝ่าฟัน
ความขี้เกียจ ตรงนี้เกิดจากพลังจิตอ่อนแอ
ขอให้แก้ไขด้วยการลุกขึน้ มาท�ำทันที อย่าผัดวัน
ประกันพรุง่ ท�ำแบบนีซ้ ำ�้ ๆ ไปเรือ่ ยๆ ลองฝืนใจ
ตัวเองเรื่อยๆ แล้วมันจะดีขึ้น
คุณต้องรู้จักเท่าทันตัวเอง ต้องหัดดูจิต
ดู ใ จตั ว เอง คุ ณ ต้ อ งเห็ น ปั ญ หาตั้ ง แต่ มั น
ยังไม่เกิด แล้วเตรียมตั้งรับ รู้ตัวก่อนที่กิเลส
จะเข้ า มาถึ ง ตั ว แล้ ว คุ ณ จะมี ห นทางตั้ ง รั บ
เอาชนะมันได้

คุณต้องป้องกันเรื่องแย่ๆ ที่จะเข้ามาใน
ชีวิตของคุณ หยุดสร้างปัญหาเพิ่ม เมื่อชีวิต
ของคุณไม่สร้างความเดือดร้อนให้ตนเองและ
ผู้อื่นแล้ว จึงเริ่มต้นลงมือท�ำสิ่งที่ควรท�ำ ชีวิต
ว่างๆ ไม่วุ่นวาย จะท�ำให้คุณมีก�ำลังใจในการ
เปลี่ยนชีวิตตนเองให้ดีขึ้น ดีขึ้น และดีขึ้น
สรุปแล้ว คนเราทุกคนรูว้ า่ ท�ำอย่างไรชีวติ
จึงจะดี แต่ทชี่ วี ติ ไม่ดี ก็เพราะไม่ทำ� สิง่ ทีค่ วรท�ำ
ทีไ่ ม่ทำ� ก็เพราะบังคับใจตัวเองไม่ได้ หนทางลัด
เพื่ อ ให้ ใ จของเรามี พ ลั ง สมาธิ แ ละรู ้ เ ท่ า ทั น
ตนเองได้ ก็คือการท�ำวิปัสสนาและสมาธิ ซึ่ง
เป็นสุดยอดยุทธวิธีแ ห่งการขับเคลื่อนชีวิต
และยกระดั บ รากเหง้ า ของจิ ต วิ ญ ญาณให้
เติบโตแข็งแกร่ง เปลี่ยนจากจิตวิญญาณของ
ผู้แพ้ ให้เป็นจิตวิญญาณแห่งผู้ชนะได้
ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร ได้โปรดให้โอกาส
ตัวเองได้โบยบินไปสูแ่ สงสว่าง ด้วยความรูข้ อง
พระพุทธเจ้า ด้วยการท�ำสมาธิและวิปัสสนา
จากนั้นจึงลงมือมุ่งมั่นท�ำหน้าที่ของคุณอย่าง
เต็มก�ำลังเถิด
ติดตามผลงานของพศิน อินทรวงค์ ได้ที่
www.facebook.com/Talktopasin
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Making life better is not a secret. You don’t need
someone to guide or read any book to find out.
In fact, you know it well how to make a good life.
The point is not knowing how but not taking action.

HOW TO

MAKE A GOOD LIFE
You know it well how to
make a good life. Life is
unsatisfying because we don’t
do what we should do.
The trick is control.

Life is unsatisfying because we don’t do what we should do.
The trick is control. If you are not determined to move
forward to achieve your goal, laziness and comfort zone will
hold you back. Therefore, you have to be inspired and really
get start. Remember a plan will never become fruitful if you
don’t take action.
It’s time to get up and go. Don’t procrastinate. Do it now.
Start to train yourself immediately and you will notice that
things get better.
To train yourself, you should start from observing your
emotion and you will foresee the problem. As a result, you can
prepare yourself well before it happens and prevent or stop it
before it starts. Then you can start doing things that you need
to do and you will find it easier to make change for better life.
In a nutshell, better life start inside you. Only do what you
have to do and practice to control yourself. One good short cut
is meditation which allows you to observe your emotion and
control yourself better. It is an effective way to lift your soul and
nurture the spirit of the winner.
No matter who you are, allow yourself to improve your
own life, guided by dharma and meditation which will
energize you and create the spirit of the winner.
Follow Pasin Intarawong at
www.facebook.com/Talktopasin
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G OOD LIVIN G

CVS โรคฮิตติดจอ
ของคนยุคใหม่
เรื่อง : ดร.นพ.ศักดา อาจองค์ วัลลิภากร
คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
Sakda At-ong Wallipakorn, PhD. MD
Faculty of Medicine, Ramathibodi, Mahidol University

หลายครั้งที่ผู้ท�ำงานประจ�ำมักไม่ได้ใส่ใจว่า การท�ำงาน 5 วันต่อ
สัปดาห์ 7 - 8 ชั่วโมงต่อวันนั้น มีอันตรายที่แอบแฝงซ่อนอยู่โดยที่
เราไม่รู้ โดยเฉพาะชีวิตสมัยใหม่ที่มักมีการท�ำงานกับคอมพิวเตอร์
หรือหน้าจอ ไม่วา่ จะเป็นสมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ตเป็นเวลานานๆ และ
หากเพิกเฉยหรือละเลยปล่อยให้ปญ
ั หานีส้ ะสมไว้นานๆ ก็อาจจ�ำเป็น
ต้องถึงมือคุณหมอในที่สุด
สมาคมสายตาแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา ให้คำ� จ�ำกัดความของโรคฮิต
ติดจอของคนยุคใหม่นวี้ า่ Computer Vision Syndrome (CVS) หรือ Digital
Eye Strain โดยกลุม่ โรค CVS นี้ เป็นการจัดแยกเอากลุม่ อาการทางสายตา
และโรคที่สัมพันธ์กับอาการทางสายตาที่มีผลจากการใช้งานคอมพิวเตอร์
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CVS:

New Health
Threat of
Modern People

หลายคนหลีกเลี่ยง
การท�ำงานเหล่านี้ไม่ได้
เนื่องจากเป็นงานและหน้าที่
ประจ�ำ การป้องกันและ
การรักษา แนะน�ำให้ใช้
“กฎ 20-20-20”
แท็ บ เล็ ต สมาร์ ท โฟน หรื อ อุ ป กรณ์ ที่ มี จ อ
ดิจิตอลต่างๆ เป็นระยะเวลานาน ซึ่งอาการ
ต่างๆ ที่ว่านี้อาจเกิดได้ขณะที่ใช้อุปกรณ์ หรือ
เกิดภายหลังตามมาก็ได้
อาการทีท่ ำ� ให้นกึ ถึงโรค CVS คือ ผูป้ ว่ ยมัก
มีอาการปวดตา ปวดเบ้าตา มีอาการอ่อนล้า
ทางประสาทตา มีภาวะตาแห้ง รอยด�ำคล�้ำ
บริเวณถุงใต้ตา หรือมีรอยบวม สังเกตเห็น
ถุงใต้ตาโปนออกมา ปวดศีรษะ มองเห็นภาพ
ไม่ ชั ด หรื อ พร่ า มั ว หลั ง ใช้ อุ ป กรณ์ สายตา
สั้นเทียม ตาอักเสบแดง ปวดตา ปวดตึงหลัง
ไหล่ คอ ซึ่งพบได้บ่อยและหลากหลาย
แต่ ป ั ญ หาคื อ หลายคนหลี ก เลี่ ย งการ
ท�ำงานเหล่านี้ไม่ได้ เนื่องจากเป็นงานและ
หน้ า ที่ ป ระจ� ำ การป้ อ งกั น และการรั ก ษา
แนะน�ำให้ใช้ “กฎ 20-20-20” ในขณะที่เรา
ต้องท�ำงานกับจอดิจิตอลหรือคอมพิวเตอร์
ควรพักสายตาเป็นระยะ ทุกๆ 20 นาที ให้พัก
สายตา 20 วินาทีต่อครั้ง โดยมองวัตถุหรือมี
สีเขียวทีไ่ กลออกไปราว 20 ฟุต เพือ่ เป็นการพัก
และผ่อนคลายความล้าของกล้ามเนือ้ ตา หมัน่
ดูแลรักษาดวงตา รักษาโรคตาต่างๆ ที่เป็นอยู่
ก่อนให้ดี ปรับพฤติกรรมให้ถกู ลักษณะ โดยให้
หน้าจอคอมพิวเตอร์หา่ งจากสายตา 20 - 28 นิว้
จากระยะตา และจอคอมพิวเตอร์ควรท�ำมุมต�ำ่
กว่าระดับสายตา 4 - 5 นิว้ จัดเก้าอีน้ งั่ ให้สบาย
เหมาะสม เปิดแสงสว่างให้เพียงพอ ถ้ามีแผ่น

Spending more time in front of a
computer or mobile device is
more dangerous than you ever
imagine.

… many people
cannot avoid such
working condition
as it is their work
requirement.
the “20-20-20” rule
is therefore
recommended

กั้นแสงสะท้อนจากจอดิจิตอลจะยิ่งดีมาก และ
พยายามกะพริบตาบ่อยๆ เพื่อป้องกันภาวะ
ตาแห้ง หมั่นตรวจติดตามหากมีอาการผิดปกติ
กับดวงตากับจักษุแพทย์
แต่ดีที่สุดคือการลด ละ หรือปรับการใช้
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ที่มีจอดิจิตอลให้ลดน้อย
ลง และใช้คาถา “กฎ 20-20-20” หากจ�ำเป็น
ต้องใช้เป็นระยะเวลายาวนานจะเป็นการแก้
ปัญหาที่ยั่งยืนกว่า

The American Optometric
Association cited Computer Vision
Syndrome (CVS) or digital eye strain as
a new health threat among modern
workers who spend 7 - 8 hours working
in front of a computer five days a week.
CVS refers to symptoms related to eye
sight caused by long hours of using
digital devices.
Symptoms are pain in the eyes or eye
sockets, weak eye nerves, dry eyes, dark
circles under eyes, eye sacks, headache,
blur vision after use of digital devices, red
eyes and pain on the shoulders and neck.
The issue is many people cannot
avoid such working condition as it is
their work requirement. It is therefore
recommend to practice the “20-20-20”
rule. This means, take a 20-second
break every 20 minutes by looking at
green trees or places 20-metre away
to relax eye muscles. Sit at least 20 - 28
inches away from the computer screen.
The computer screen should be located
4 - 5 inches below eye sight level.
Sit comfortably. Ensure good lighting.
If possible, get an anti-glare screen for
your computer. Blink often to keep your
eyes moist. And, see your doctor if you
have problems with your eyes.
The best recommended way is
to avoid risk behaviour and adopt the
20-20-20 rule. Remember, prevent
is better than cure!
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I N N ER P EAC E

Stop…to Move
Forward
ชีวิตก้าวหน้าได้
เมื่อใจพอเพียง

เรื่อง : พระไพศาล วิสาโล เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต จ.ชัยภูมิ
Phra Paisal Visalo Abbot of Wat Pa Sukato, Chaiyaphum

ทุกวันนีม้ คี วามเชือ่ ทีแ่ พร่หลายว่า คนเรา
จะก้าวหน้าได้ตอ้ งมีความโลภ เพราะความโลภ
จะผลักดันให้เกิดความขยันขันแข็ง บางคน
พู ด ไปถึ ง ขั้ น ว่ า ถ้ า อยากรวยก็ ต ้ อ งเป็ น หนี้
เยอะๆ เพราะเมื่อเป็นหนี้แล้ว จะอยู่นิ่งเฉย
นัง่ เล่นนอนเล่นไม่ได้ ต้องตัง้ หน้าท�ำงานหาเงิน
เพื่อใช้หนี้ ในที่สุดก็จะรวยไปเอง
ค�ำพูดข้างต้นถูกต้องเพียงครึง่ เดียว ตรงที่
บอกว่าคนเราจะร�ำ่ รวยหรือประสบความส�ำเร็จ
ได้ตอ้ งขยันขันแข็ง แต่ความขยันนัน้ ไม่จำ� เป็น
ต้องขับเคลื่อนด้วยความโลภเสมอไป มีคน
เป็นอันมากเมื่อถูกกระตุ้นให้เกิดความโลภ
แล้วก็เข้าหาการพนัน หรือหนักกว่านั้นคือ
ลักขโมยและฉ้อโกง เพราะคิดว่าวิธีเหล่านั้น
เป็นทางลัดที่จะท�ำให้รวยเร็วๆ ในสายตาของ
คนเหล่านั้น (ซึ่งมีอยู่มากมายในเมืองไทย)
การขยันท�ำงานเป็นวิธีที่ให้ผลช้า แต่ก็อย่าง
ที่เรารู้กัน คนที่หมกมุ่นกับการพนัน ลักขโมย
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หรือฉ้อโกงแล้ว แทนที่ชีวิตจะเจริญก้าวหน้า
กลับเสื่อมถอยและตกต�่ำไม่ช้าก็เร็ว
ไม่ ใ ช่ ค วามโลภหรอก แต่ เ ป็ น ความ
พอเพียงต่างหากที่ท�ำให้ชีวิตเจริญก้าวหน้า
ทุกวันนี้เราพูดถึงความพอเพียงกันมาก แต่
เข้าใจกันน้อย ความพอเพียงที่จะท�ำให้ชีวิต
ก้าวหน้าได้ หมายถึง ความพอเพียงในการ
บริโภคเป็นเบือ้ งต้น มีเงินมากเท่าไรก็ตาม แต่
หากจับจ่ายใช้สอยไม่หยุด เอาแต่ “เทีย่ ว” และ
“เล่น” (เช่น เทีย่ วห้างฯ เทีย่ วสถานบันเทิง เล่น
การพนัน เล่นหวย ฯลฯ) สักวันก็ต้องยากจน
หรือมีหนี้สินท่วมตัว ในทางตรงข้าม ความ
ประหยัดมัธยัสถ์ จับจ่ายใช้สอยหรือบริโภค
อย่างรู้จักประมาณ ไม่ฟุ่มเฟือย เป็นหนทางสู่
ความเจริญก้าวหน้า
นอกจากความประหยั ด มั ธ ยั ส ถ์ ห รื อ
ความพอเพี ย งในการบริ โ ภคแล้ ว ความ

พอใจในสิ่งที่มี ยินดีในสิ่งที่ได้
คือกุญแจสู่ความสุขและ
ความก้าวหน้าของชีวิต

พอเพียงในการแสวงหาเงินก็ส�ำคัญเช่นกัน
ความพอเพียงดังกล่าวตรงข้ามกับความโลภ
ในการหาเงิ น ความโลภอย่ า งหลั ง ดู เ ผิ น ๆ
ก็ น ่ า จะดี เพราะถ้ า โลภและขยั น กอบโกย
ก็นา่ จะรวยเร็ว ไม่ใช่หรือ แต่อย่าลืมว่าความโลภ
นัน้ บ่อยครัง้ ก็บดบังปัญญา ท�ำให้ถกู หลอกง่าย
หรือพลั้งพลาดจนสายเกินแก้
เราคงได้ ยิ น เรื่ อ งของคนที่ ห มดเนื้ อ
หมดตั ว เพราะเล่ น แชร์ ลู ก โซ่ (เช่ น แชร์
แม่ชม้อย) หรือคนที่สูญเงินนับล้านๆ เพราะ
ถูกหลอกว่าจะได้ผลตอบแทนหลายเท่าตัว

Ambition and greed are believed by
“Pleased with what one has and earn”
many as the drive for people to make is the key to happiness and achievement.
progress in life.
Pleased with what one has means one is
That might only be half true. It’s true not angry or annoyed when knowing that
that one has to work hard to become rich. others earn more. At the same time, once
However, hard work is not always driven by pleased, one should continue to work hard.
ambition and greed. Many, when driven by The ultimate happiness is not about having
greed and ambition, finally become thieves plenty or consuming more, but working
or commit crime. It might take a lot more hard and positively contributing to
time for hard work to yield great result, but a the world.
long-lasting result.
Without “stop”
and
“sufficiency”, we
It’s not greed.
will
never
progress
It’s “sufficiency” and
well
in
life.
We will
“stop” that bring life
never
have
time
and
progress. We talk a lot
Pleased with what energy for making
about sufficiency but
one has and earn contribution to the
understand it least.
Sufficiency in living and is the key to happiness society. Work more,
less and
consumption is the
and achievement consume
share
extra
with
key. Spend only when
others,
as
Buddha
necessary and avoid
dasa Bhikku taught
over expend will put
us to...
your life on track.
Apart from sharing with and helping
In addition to spending, sufficiency in
others,
we should spare time for self
earning is also important. Well, earn more
improvement.
Learn more and train oneself
will make people rich, you may say. It actually
more.
Don’t
spend all your time play
does but don’t let greed overshadow you.
and
make
money.
Do something more
When greed is involved, people may even
meaningful
to
your
life.
take wrongful way to earn money, which
will lead to disaster. Chit fund might best
Feel “enough” in consumption. Don’t
explain this.
obsess in money. Work hard and share
Those who know when to stop in making with others. These are all keys to the
profit would be more sufficient and make betterment of oneself and the world.
good progress in life.

คนเหล่านี้ไม่ใช่คนโง่ แต่สาเหตุที่ถูกหลอกได้
ก็เพราะความโลภอยากรวยเร็วๆ นั่นเอง
คนทีร่ จู้ กั พอในการแสวงหาเงินหรือก�ำไร
ย่อมมีสติ จึงยากที่จะถูกหลอก ไม่กลายเป็น
แมงเม่าที่บินเข้ากองไฟ จึงเจริญก้าวหน้า
อย่างยั่งยืน
“พอใจในสิ่ ง ที่ มี ยิ น ดี ใ นสิ่ ง ที่ ไ ด้ ” คื อ
กุญแจสู่ความสุขและความก้าวหน้าของชีวิต
พอใจในสิ่งที่มีแปลว่าได้เท่าไรก็พอใจ แม้
คนอืน่ จะได้มากกว่าก็ไม่เป็นทุกข์ อย่างไรก็ตาม
เมื่อพอใจสิ่งที่ได้มาแล้ว ก็ไม่ได้หมายความ
ว่านั่งเฉยๆ งอมืองอเท้า ตรงกันข้ามเราควร
ขยันหมั่นเพียรต่อไป เพราะความสุขที่แท้จริง
มิได้อยู่ที่การมีมากๆ หรือบริโภคเยอะๆ แต่
อยู่ที่การท�ำงานและการสร้างสรรค์สิ่งดีงาม
ให้แก่โลก
มนุษย์เราไม่สามารถสร้างความก้าวหน้า
ให้แก่ตนเองและแก่โลกได้ หากไม่รู้จักพอ
กับการเที่ยวเล่นหรือปรนเปรอตนเอง ขณะ
เดียวกันหากมัวแต่หาเงินหาทองไม่รู้จักพอ
ก็ จ ะไม่ มี เ วลาและพลั ง งานเหลื อ ส� ำ หรั บ
การท� ำ สิ่ ง ดี ง ามให้ แ ก่ ต นเองและแก่ โ ลก
ท่ า นอาจารย์ พุ ท ธทาสสอนว่ า “จงท� ำ งาน
ให้มาก แต่บริโภคให้น้อย เพื่อเอาส่วนเกิน
มาเจือจานผู้อื่น”
นอกจากการช่วยเหลือผู้อื่นแล้ว เรายัง
ควรมีเวลาส�ำหรับการฝึกฝนพัฒนาตน เพิม่ พูน
ความรู้ และท�ำจิตให้สงบด้วย หากเรามัวแต่
เที่ยวเล่นหรือหาเงินหาทองไม่หยุดหย่อน เรา
จะมีเวลาเหลือสักเท่าไรในการท�ำสิง่ ทีม่ คี วาม
ส�ำคัญต่อชีวิต
พอเพี ย งในการบริ โ ภค ไม่ โ ลภในการ
แสวงหาทรัพย์ แต่ขยันท�ำงานและสร้างสรรค์
ความดี แ ก่ ส ่ ว นรวม คื อ เคล็ ด ลั บ สู ่ ค วาม
ก้าวหน้าของตนเองและของโลก
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Good Feng Shui,
Successful Business
ปรับฮวงจุ้ยส�ำนักงาน

เพื่อความก้าวหน้าในการท�ำธุรกิจ
เรื่อง : อ.ตะวัน เลขะพัฒน์ / Ajarn Tawan Lekapat

การดูฮวงจุ้ยในยุคปัจจุบันนั้น ถือเป็นสิ่งที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ไม่ใช่เฉพาะ
บ้านพักอาศัยอย่างที่เราคุ้นเคยกันในสมัยก่อนเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการจัดปรับ
ฮวงจุ้ยส�ำหรับส�ำนักงานด้วย เพราะถือว่าหากสามารถท�ำให้ส�ำนักงานมีฮวงจุ้ยหรือ
สภาพแวดล้อมที่ดีได้ ก็จะส่งผลให้ผู้บริหารและพนักงานสามารถท�ำงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่งผลให้มีผลการด�ำเนินงานที่ดีได้ โดยหลักการที่จะพูดในครั้งนี้คือ
การเลือกลักษณะท�ำเลภายในส�ำนักงาน ว่าเหมาะกับหน่วยงานแบบไหน
●

หน่วยงานขาย การตลาด จัดซือ้

เป็ น หน่ ว ยงานที่ ต ้ อ งติ ด ต่ อ สื่ อ สาร
กั บ ผู ้ ค นภายนอก ต้ อ งจั บ จั ง หวะโอกาส
ภายนอกให้ได้ดที สี่ ดุ ฮวงจุย้ ทีเ่ หมาะสมจึงควร
เป็นลักษณะที่ “สัมผัสถึงกระแสพลัง” เช่น
การนั่งอยู่ในบริเวณหรือห้องที่อยู่ใกล้ประตู
ทางเข้าของส�ำนักงาน เพราะเป็นจุดที่มีการ
เดินผ่านไปมามากที่สุด หรือสามารถเลือก
ท�ำเลทีม่ กี ารไหลเวียนมากๆ ภายในส�ำนักงาน
เช่ น ทางเดิ น หลั ก ภายในส� ำ นั ก งานที่ มี ค น
ผ่านไปมา แต่หากหน่วยงานนี้เน้นการติดต่อ
กับต่างชาติ ต่างประเทศ หรือค้าขายสินค้า
ออนไลน์ ซินแสจะเน้นให้นั่งในจุดที่มองได้
โปร่ง โล่ง ไกล โดยเน้นวางในต�ำแหน่งใกล้
กับหน้าต่างของอาคาร เพราะยิ่งมองได้ไกล
จะยิง่ มีจนิ ตนาการ ความคิดอ่านวางแผนก็จะ
สามารถท�ำได้กว้างไกลตามไปด้วย
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●

หน่วยงานบัญชี การเงิน บุคคล

เป็นหน่วยงานทีเ่ น้นความถูกต้อง ตรงไป
ตรงมา หนักแน่น มั่นคงในการปฏิบัติงาน
ดังนั้น การเลือกท�ำเลในบริเวณที่สงบไม่โดน
รบกวน เพือ่ ให้สามารถท�ำงานได้อย่างมีสมาธิ
ถือว่าเป็นสิ่งที่จ�ำเป็นมาก ซินแสชอบที่จะให้
หน่วยงานเหล่านี้อยู่ในจุดที่สุดทางเดิน หรือ
ไม่ เ กาะกั บ ทางเดิ น หลั ก ภายในส� ำ นั ก งาน
รวมไปถึ ง สามารถเป็ น หน่ ว ยงานที่ มี ห ้ อ ง
มิดชิดได้ เพือ่ ไม่ให้มกี ระแสพลังทีม่ ากเกินไป
แต่หากหน่วยงานนี้เป็นหน่วยงานในเชิงรุก
ของบริษัท เช่น บริษัทมหาชนที่ต้องน�ำเงินใน
บริษัทไปลงทุนให้คุ้มค่าที่สุด การเลือกท�ำเล
ทีส่ ามารถมองได้โปร่ง โล่ง ไกล เช่น การนัง่ ติด
กับหน้าต่างที่มองเห็นวิวได้ไกล ก็ถือว่าเป็น
สิ่งที่จ�ำเป็นอย่างมากเช่นเดียวกัน

Feng Shui is not only for home,
but also for office. The right
Feng Shui or the environment
and decoration can increase
efficiency at work.
Sales, Marketing and Procurement
These functions are the gateway
to reach outsiders and the right Feng
Shui therefore about “energy”. They
should be located near the office
entrance where the traffic is high. For
those working with foreigners and
overseas companies or online sales,
they should be located in a place
with great visibility, such as near the
windows, to enhance their creativity
and long-term plans.

●

Accounting, Finance and HR
These functions are focus on
accuracy, trust and confidence. They
should be located in quiet places in the
office to allow people to concentrate. End
of the corridor, in a closed room would be
good. If they are the key functions in the
office, such as in a listed company, they
should be located in a place with good
visibility.
● Executive Office
These functions should be close to
the team for better control and timely
●

action while creating good relationship
among team members. The boss should
not turn back on their staff or hallway but
should have a strong “back-up”. Mid-level
executives should not be in a closed door
room while high-level executives can have
own office with good visibility for control
and vision.
Other things that a Feng Shui expert
would have to consider may include
direction and horoscope of the executive
and company’s owner in order to decide
the best color scheme, materials and
decoration that best enhances a business
progress.

●

ผูบ้ ริหารทัง้ ในระดับสูง กลาง ต้น

ต� ำ แหน่ ง นั่ ง ของผู ้ บ ริ ห ารนั้ น ควรจะอยู ่
ใกล้ชิดกับผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อจะได้สังเกต
ควบคุม ตัดสินใจ สั่งการ ทุกอย่างได้อย่าง
ทันท่วงที และยังสร้างความเป็นกันเองกับลูกน้อง
และทีมงาน นอกจากนี้ยังไม่ควรนั่งหันหลัง
ให้กบั ลูกน้องของตัวเอง รวมไปถึงทางเดินหลัก
ภายในส�ำนักงานด้วย เพราะหากทิศหลังพิง
ไม่แน่น ก็จะส่งผลให้อ�ำนาจ บารมี มีน้อยลง
ไปด้วย ส่วนผู้บริหารในระดับต้นนั้นไม่ควร
มีการกั้นห้องสนิทมิดชิด จะท�ำให้การท�ำงาน
ไม่ราบรื่นและยังสร้างกรอบสร้างอาณาเขต
ให้กับตัวเองมากเกินไป ผู้บริหารระดับกลาง
หรือระดับสูงนั้น สามารถมีห้องส่วนตัวได้ แต่
เน้นการกัน้ ห้องทีด่ โู ปร่ง โล่ง มองออกไปข้างนอก
ห้องได้สะดวก เพื่อให้สามารถควบคุมลูกน้อง
บริวารได้ดี นอกจากนี้ควรอยู่ติดกับหน้าต่าง
เพื่อให้มองได้ โปร่ง โล่ง ไกล จะท�ำให้คิดอ่าน
วางกลยุทธ์ได้อย่างมีวิสัยทัศน์
เคล็ ด วิ ช าเหล่ า นี้ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ที่ ซิ น แส
ใช้ ใ นการปรั บ ฮวงจุ ้ ย ส� ำ นั ก งาน ซึ่ ง ถื อ ว่ า
เป็นส่วนส�ำคัญไม่แพ้กับการดูองศาทิศทาง
ที่เป็นมงคลเพื่อเลือกต�ำแหน่งนั่ง ทิศทางใน
การหัน รวมไปถึงการวิเคราะห์รปู ดวงของบริษทั
รูปดวงของเจ้าของและผู้บริหารในระดับสูง
เพื่อเลือกสีสัน วัสดุ รูปแบบในการตกแต่ง
เสริมฮวงจุ้ยได้มากที่สุด ซึ่งจ�ำเป็นต้องได้รับ
ค�ำปรึกษาโดยตรงจากซินแสทีม่ ปี ระสบการณ์
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เลือกหลอดไฟ
ให้รู้ใจบ้าน
เรื่อง : มิสเตอร์แบล็ค / Mister Black

แม้จะเป็นหลอดไฟที่ท�ำหน้าที่ส่องสว่างเหมือนกัน แต่แท้จริงแล้วหลอดไฟ
แต่ละชนิด แต่ละรุ่น ต่างท�ำหน้าที่ไม่เหมือนกัน โดยเฉพาะหน้าที่ให้ความสว่าง
ในแต่ละมุมของบ้าน ก่อนจะเริม่ ต้นช้อปปิง้ ปรับเปลีย่ นหลอดไฟให้เข้ากับตัวบ้าน
ครั้งต่อไปเรามีเทคนิคเล็กๆ น้อยๆ เป็นเช็คลิสต์ให้คุณส�ำรวจเสียก่อน
●

ค่าการส่องสว่าง
นั่นคือ ค่าลูเมน (Lumen) เป็นหน่วยที่บอกปริมาณของแสงสว่างหลอดไฟ

●

ลักษณะของขัว้ หลอด

มีทงั้ แบบเกลียว แบบเสียบ หรือแบบเขีย้ ว ส�ำรวจดูกอ่ นว่า หลอดไฟของคุณเป็นหลอด
ประเภทไหนกันแน่เพื่อความถูกต้อง
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Light
up
your house
with the
right choice

If you think any light bulb is the
same given that they can light up
your house, think twice. Each
type is different. Check well each
bulb’s quality before you buy a
new one.
● Illuminance as shown in Lumen or
luminous flux
● Base: can be screw, bayonet or
pin. Check first what type do you need.
● Colour temperature and degree of
light: warm white, cool white and day light
● Power consumption: the higher
watt is, the more electricity it consumes

●

อุณหภูมสิ ขี องแสง และองศาของแสง

●

แบ่งสีได้เด่นชัด 3 ชนิด ได้แก่ วอร์มไวท์ คูลไวท์ เดย์ไลท์
●

การกินไฟ
ยิ่งจ�ำนวนวัตต์มาก ยิ่งกินไฟมาก

●

อายุการใช้งาน

เป็นแสงสว่างตา โทนแสงเดียวกับแสงกลางวัน
เหมาะกับห้อง : ห้องท�ำงาน ออฟฟิศ ห้องครัว หรือห้องทีต่ อ้ งการ
การมองเห็นได้อย่างชัดเจน
●

มีหน่วยเป็นชั่วโมง เลือกหลอดไฟประเภทที่มีอายุการใช้งาน
ทีย่ าวนาน แชมป์ในขณะนีย้ กให้หลอด LED ทีใ่ ห้แสงสว่างเป็นวงกว้าง
แถมยังกินไฟน้อย

แสงนี้ VS ห้องไหน
● วอร์มไวท์ (Warm White)
ให้โทนแสงนวลตา เป็นสีโทนอบอุ่น ออกสีทองส้ม
เหมาะกับห้อง : ห้องนอน ห้องนัง่ เล่น หรือห้องทีใ่ ช้ในการพักผ่อน
ไม่เพียงแค่สร้างความอบอุ่นเท่านั้น แต่แสงชนิดวอร์มไวท์ ยังให้ความ
รู้สึกโรแมนติกและผ่อนคลาย

เดย์ไลท์ (Day Light)

คูลไวท์ (Cool White)

แสงสี ข าวสบายตา เป็ น โทนแสงที่ อ ยู ่ ร ะหว่ า งวอร์ ม ไวท์ แ ละ
เดย์ไลท์ ลดความอุน่ ของแสงสีส้ม และลดความสว่างของแสงเดย์ไลท์
ท�ำให้เกิดความสมดุล
เหมาะกับห้อง : ห้องแต่งตัว เพราะต้องการแสงของสีที่ถูกต้อง
แม่นย�ำ รวมไปถึงห้องนั่งเล่นหรือมุมที่คนในบ้านท�ำกิจกรรมร่วมกัน
ห้องอ่านหนังสือ
เพราะแสงแต่ล ะประเภท ให้คุณสมบัติที่แ ตกต่างกัน ดังนั้น
หากรู้จักประโยชน์เบื้องต้นแล้ว การเลือกหลอดไฟให้เข้ากับบ้าน
ก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

● Life cycle: in hours. Choose the
one with longer hours. Go for LED which
provides wide area of light and consume
less electricity.

Which room, which light
● Warm white: it gives warm, relaxing
and cozy feeling
Which room: bedroom, living room or
relaxing area

Day light: bright light
Which room: office, kitchen and any
room that needs clear visibility
●

● Cool white: something between
warm white and day light, not as warm as
the orange warm white and not as bright
as day light

Which room: dressing room which
needs the right colour, living room and
any places that the entire family share
space and activities
Different light has different quality. If
you know the basic, you can then make
the right choice.

ข้อมูล
: www.tieathai.org และ www.banidea.com
เครดิตภาพ : http://arcadianhome.com/blog/wp-content/uploads/2011/08/image-2-al.jpg
		 https://www.etsy.com/listing/222644144/iris-light-mint-green-minimal-design
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Smart help
for good
health
Technology and innovation
always bring creative
solutions. Here are some
little things that bring great
health benefits.

สุขภาพดี...
มีตวั ช่วยลำ�้ ๆ
เรื่อง : มิสเตอร์แบล็ค / Mister Black

เมือ่ บรรดาแกดเจ็ตอัจฉริยะถูกสร้างขึน้
มาเพือ่ ตอบโจทย์คนรักสุขภาพ บางชิน้
จิ๋ ว แต่ แ จ๋ ว พลั ง แห่ ง การฟื ้ น ฟู ดูแ ล
สุ ข ภาพเต็ ม เปี ่ ย ม เราขอคั ด สรรชิ้ น
เด็ดๆ มาฝากคุณกัน
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ผ้าปิดตาช่วยหลับฝันดี

01

ถ้านอนไม่หลับก็ไม่ต้องนับแกะ
อีกต่อไป เพราะนี่คือผ้าปิดตา
ที่จะท�ำให้คุณนอนหลับเต็มอิ่ม
โดยส่งเสียงดนตรีคลอเบาๆ ควบคุมระบบการ
ท�ำงานของคลื่นสมอง ปรับระดับการรับแสง
ของดวงตาให้เข้าสู่ภาวะผ่อนคลาย พร้อมส่ง
กลิ่นหอมอ่อนๆ สัมผัสเหล่านี้จะท�ำให้คุณ
เข้ า สู ่ ภ าวะหลั บ ลึ ก ถึ ง 20 นาที เ ลยที เ ดี ย ว
www.techly.com.au

01 Eye masks for good rest
Why counting sheep when eye
masks are here. These smart eye
masks also play sweet melody that
relax your brain and eyes and send out
mild sweet smell that calm you down.
www.techly.com.au

ฟิตแอนด์เฟิร์มด้วยหูฟังอัจฉริยะ

02

หู ฟ ั ง ไร้ ส ายแบรนด์ Bragi
รุ ่ น Dash นี้ นอกจากจะมี
แอพพลิเคชันเป็น MP3 ในตัว
แล้ว ยังช่วยควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจ
วัดความดัน วัดความเร็วสม�่ำเสมอจากการ
ออกก�ำลังกาย และมีโปรแกรมจัดสรรตาราง
ออกก�ำลังกายของคุณ รวมทั้งคอยก�ำชับและ
หมั่นเตือนให้ออกก�ำลังกายอย่างสม�่ำเสมอ
www.bragi.com

ถุงเท้าลดอาการบาดเจ็บ

03

หันมาแก้ปญ
ั หาอาการบาดเจ็บ
ขณะวิ่ง ด้วยการเลือกถุงเท้า
Sensoria Smart Sock ที่ถูก
ออกแบบมาส� ำ หรั บ นั ก วิ่ ง โดยเฉพาะ โดย
รายงานผลผ่านคลื่นความร้อนที่แทรกซึมจาก
ใยผ้า ซึ่งวัดจาก 3 จุด คือ ส้นเท้า ช่วงปลาย
เท้าบริเวณนิ้วโป้ง และนิ้วก้อย พร้อมรายงาน
ผลบนแอพพลิเคชันสมาร์ทโฟน ซึ่งจะช่วย
ให้การวิ่งของคุณมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
และที่ส�ำคัญช่วยลดอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้า
ได้เป็นอย่างดี
www.sensoriafitness.com

02 Fit and firm with earbuds
ส้อมเพื่อผอมเพรียว

04

ส้อมนีฉ้ ลาดนัก เพราะเมือ่
คุณเร่งสปีดในการกิน มัน
จะสั่นเตือนเบาๆ ช่วยให้
คุณลดจังหวะในการกินลง ทั้งยังคอย
ค�ำนวณระยะเวลาในการเคีย้ วอาหารต่อ
ค�ำ รวมไปถึงปริมาณทีค่ ณ
ุ ควรตักอาหาร
เข้าปากในหนึง่ นาที ข้อมูลทุกอย่างจะถูก
บันทึกเอาไว้ในแอพพลิเคชัน ซึง่ สามารถ
ดึงข้อมูลออกมาได้ผ่านทาง mini USB
www.hapi.com

Not only the MP3 application,
Bragi Dash wireless earbuds also
help track your fitness, heart rate and
blood pressure. The smart fitness
program meanwhile reminds you of
your workout routine for your best
benefit. More at
www.bragi.com.

03 Run safely
with smart socks
Sensation Smart Socks keep you
safe when running. Heat is measured
at your heals and toes and the smart
socks report the information through
an application on your smartphone,
enabling you to run more effectively
and protect your ankle from pain. More
information at
www.sensoriafitness.com.

04 Get slim with smart fork
This electronic HAPIfork vibrates
when you eat too fast to remind you to
take a slower pace. It also calculates
time per bite and the amount of food
you take in one minute. Then you can
easily track your eating habit and
retrieve all the information through the
provided mini USB. Find out more at
www.hapi.com.
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Everest
Because it’s there
Everest
เพราะความฝัน…มันอยู่ตรงหน้า
เรื่อง : มิสเตอร์แบล็ค / Mister Black

It’s there! Will you catch it?

จากเหตุการณ์จริงใน ค.ศ. 1996 เรือ่ งราว
ของนักปีนเขาสองกลุ่มที่ต้องเผชิญกับพายุ
หิมะบนยอดเขาครั้งที่รุนแรงที่สุด และเป็น
เหตุ ก ารณ์ ที่ ท� ำ ให้ มี ผู ้ เ สี ย ชี วิ ต มากที่ สุ ด ใน
ประวัติศาสตร์ หนังโฟกัสไปที่ ร็อบ ฮอลล์
นักปีนเขาผู้พาตัวเองไปสู่จุดสูงสุดของโลก
มาแล้วถึง 5 ครั้ง (ยอดความสูงเหนือระดับ
น�ำ้ ทะเล 8,848 เมตร เป็นระดับความสูงในการ
บินของเครื่องบินโบอิ้ง 747) ซึ่งการที่คนหนึ่ง
คนจะท้าทายขีดจ�ำกัดของตัวเองในสภาวะ
ที่สุ่มเสี่ยงต่อการแลกด้วยชีวิตได้ตลอดเวลา
นั่นเพราะเขาเชื่อว่าทุกสิ่งเป็นจริงได้ ขอเพียง
แค่ได้เริ่มต้นปีนเขาเพียงก้าวแรกแล้ว ก้าวที่
พาเขาไปอยู่ ณ จุดสูงสุดก็ไม่ใช่เรื่องยาก

ไปถึงทีจ่ ดุ นัน้ ได้ และสิง่ เดียวทีจ่ ะท�ำให้ความ
คิดเป็ น จริ ง ได้ ก็ คื อ การเริ่ ม ลงมื อ ปี น เขา
ที่ก้าวแรกการเดินทางสูย่ อดเขาเป็นไปได้ดว้ ย
ความราบรืน่ แม้จะเหนือ่ ยล้า แต่เมือ่ ถึงยอดเขา
ทุกคนในทีมต่างรู้ว่าคุ้มค่าแค่ไหนที่ก้าวปีน
ขึ้นมาอีกก้าวจนถึงจุดนี้ ขาขึ้นว่าโหดแล้ว
แต่ ข าลงจากเขากลั บ เลวร้ า ยกว่ า ที่ ทุ ก คน
คาดคิด เมือ่ มีพายุลกู ใหญ่พดั โจมตีคณะส�ำรวจ
ที่อยู่บนยอดเขา

ร็อบได้ผนั ตัวเองมาเป็นหัวหน้าทีมส�ำรวจ
ทีร่ บั จัดทริปขึน้ สูจ่ ดุ สูงสุดของโลก เหล่าลูกทีม
ของเขาก็คือกลุ่มคนที่ตั้งใจจะไปสู่จุดสูงสุด
ของโลกสักครั้งในชีวิต ทุกคนคิดว่าสามารถ

แม้ ห ลายคนจะรู ้ บ ทสรุ ป สุ ด ท้ า ยของ
ตัวละครแต่ละตัวบ้างแล้ว และเกิดค�ำถามขึน้
ในใจว่า คนกลุ่มนี้ท�ำไปท�ำไม ฆ่าตัวตายชัดๆ
ซึ่งหากได้ดูจนจบเรื่อง ค�ำตอบนี้ได้ปรากฏ
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หากความฝันมันอยู่ตรงหน้า คุณจะก้าวไปคว้ามันไหม?

อยู่ในหนังอยู่แล้วว่า “Because it’s there…”
ก็เพราะเอเวอเรสต์มันอยู่ตรงหน้าเราแล้ว
ถ้าเป็นคุณล่ะ หากความฝันมันอยู่ตรง
หน้า คุณจะก้าวไปคว้ามันไหม?

Based on a true story happened
in 1996, the movie focused on Rob Hall,
a man who already conquered the
Everest summit 5 times, a man who
challenged his limit and death because
he believed that anything was possible
only when one really got start. In this
historic journey, all the climbers fought
their way to the summit. If going up was
already difficult, coming back was more
challenging as a deadly storm struck.
The end was clear. Many viewers
asked question why those people went
on this mission despite knowing that
death was not unexpected. As the movie
went on to the end, the answer was
clear… “Because it’s there…”

One page, one step
หนึ่งหน้า หนึ่งก้าว
เรื่อง : ศศิธร / Sasitorn

ภารกิจหนึ่งของการเกิดมาเป็นมนุษย์ก็คือฝึกก้าวให้ข้ามความกลัว
อุปสรรค ความท้าทาย และความล้มเหลวทั้งหลาย แล้วมุ่งหน้าเดินสู่
เป้าหมายที่ส�ำเร็จ เพราะบางเรื่องแค่เอาชนะใจ (ตัวเอง) ได้ก็คือ
ชนะแล้ว แต่ถ้ามันหนักหนาเสียจนไม่รู้ว่าจะลุกขึ้นแล้วก้าวต่อไปได้
อย่างไร ลองใช้หนังสือเหล่านี้เป็นตัวช่วยดูสิ
When life is too hard, take a step back. Find a good book,
relax and you will find more energy to get up and move
once again.

เขียน : Andrew Sobel, Jerold Panas
แปล : พรรณี ชูจิรวงศ์
ส�ำนักพิมพ์ : WE LEARN
ราคา 180 บาท

การสิ้นสุดของสิ่งหนึ่ง
คือ การเริ่มต้น
ของสิ่งใหม่เสมอ
เขียน : หนุ่มเมืองจันท์
ส�ำนักพิมพ์ : มติชน
ราคา 200 บาท

สิ้นสุดไม่ได้แปลว่าจบสิ้น ใน
ทุกการเปลี่ยนแปลงมีการเริ่มต้น
ใหม่ที่รออยู่เสมอ เพราะเชื่อมากๆ
ในความจริงข้อนี้ คอลัมนิสต์รนุ่ ใหญ่
จึงหยิบมาเป็นประเด็นหลักในการ
รวมเล่มล่าสุดของซีรีส์ “ฟาสต์ฟู้ด
ธุรกิจ” โดยรวบรวมเรือ่ งเล่าทีเ่ ต็มไป
ด้วยแง่คดิ ทีเ่ ต็มไปด้วยแรงบันดาลใจ
กระตุน้ ให้พร้อมก้าวต่ออีกครัง้ ไม่วา่
จะเจอความล้มเหลว พ่ายแพ้ หรือ
การสิ้ น สุ ด ในรู ป แบบใดมาก็ ต าม
ซึ่งนั่นก็เป็นเพราะว่า...การสิ้นสุด
ของสิ่ ง หนึ่ ง คื อ การเริ่ ม ต้ น ของ
สิ่งใหม่เสมอ

ค�ำถามฉุกคิด เปลี่ยนชีวิต
ทั้งคนถามและคนตอบ

The End
of One Thing Brings
a New Start
of Another
Written : Noom Muang Chan
Publisher : Matichon
Price : 200 Baht

This book is a collection of
articles in the “Fast Food Business”
series written by a well-known
columnist who believes that an end
of one thing usually brings a fresh
start of another. The book is full of
inspiring articles that teach people
to never give up so as to discover
a better and brighter future.

ในบางเวลาทีเ่ ดินมาถึงทางตัน แล้วไม่รจู้ ะก้าวไปทาง
ไหนต่อ ไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อว่าการตั้งค�ำถามส�ำคัญเพียง
ข้อเดียวก็สามารถเปลี่ยนชีวิตได้ หนังสือเล่มนี้รวบรวม
ค� ำ ถามชวนฉุ ก คิ ด ที่ จ ะสร้ า งการเปลี่ ย นแปลงถึ ง ขั้ น
พลิกชีวิตได้อย่างมโหฬารให้กับทั้งคนถามคนตอบ ไม่ว่า
จะเป็นเรือ่ งความสัมพันธ์ การขายสินค้า บริการ สร้างไอเดีย
หรื อ กระตุ ้ น แรงบั น ดาลใจ คุ ณ สามารถไปต่ อ ได้ ห มด
กับทุกเรื่อง แค่รู้จักเลือกใช้ค�ำถามที่ชาญฉลาดเพียง
ข้อเดียว

Power Questions: Build Relationships,
Win New Business, and Influence
Others
Written : Andrew Sobel and Jerold Panas
Translated : Pannee Chuchirawong
Publisher : We Learn
Price : 180 baht

Asking the right question is more important that
giving the right answer. This book collects compelling
questions that will change one’s life. Relationship,
sales, idea creation, motivation or whatever, this book
has it all. Only choose the right question!
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Authentic menu
in contemporary
atmosphere

จากเก่าสู่ใหม่...
หัวใจของความอร่อย
เรื่อง : ฬียา / Liya

สัมผัสความเก่าในความใหม่ของร้านอาหาร
สองแห่งนีท้ ที่ ายาทรุน่ หลังยังคงเลือกรสชาติ
ต้นต�ำรับแบบดั้งเดิมเอาไว้ พร้อมปรับโฉม
อาคารเก่าให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง เพื่อ
ส่งต่อความอร่อยของครอบครัวไปยังมิตรรัก
นักชิมทั้งหลาย

If you are looking for good Thai
food, don’t miss these two
restaurants where old houses were
renovated to serve authentic foods
made from secret recipe of their
families.

เรือนโบราณแปลงโฉม
และอาหารไทยที่ บ้านใน
เรือนหลังเก่าสไตล์โคโลเนียลที่เรียกขาน
กันในหมูส่ มาชิกครอบครัวว่า “บ้านใน” ซึง่ เป็น
บ้านของคุณยาย ทีเ่ รียกตามต�ำแหน่งทีต่ งั้ ของ
บ้ า น ครั้ น มาถึ ง สมั ย ปั จ จุ บั น เมื่ อ คุ ณ ยาย
จากไป คุ ณ ดวงสวาท สุ น ทรศารทู ล หรื อ
คุณเต๋า ทายาทรุ่นหลานได้รื้อเรือนเก่ามา
ซ่อมแซมและบูรณะใหม่เพื่อท�ำเป็นโรงแรม
เล็กๆ ที่ให้บรรยากาศอบอุ่นเหมือนอยู่บ้าน
และน�ำเมนูอาหารไทยโบราณสูตรของคุณยาย
มาปรุ ง ให้ ใ กล้ เ คี ย งกั บ รสชาติ แ บบดั้ ง เดิ ม
หลายเมนูหารับประทานยาก อาทิ ปลาแห้ง
แตงโม ข้าวตังผัดกระท้อน ย�ำดอกไม้ ขนม
พระพาย แม้แต่ข้าวมันส้มต�ำที่เสิร์ฟพร้อม
แกงเขียวหวานไก่ น�ำ้ พริกตาแดง และหมูหวาน
ถึ ง จะอร่ อ ยครบรส ที่ นี่ เ หมาะมากส� ำ หรั บ
คนที่อยากมาสัมผัสบรรยากาศละมุนละไม
และได้ลิ้มลองอาหารเลิศรสไปด้วยพร้อมกัน
ร้านบ้านใน 102/13 ถนนก�ำแพงเพชร 5
(ตรงข้ามสถานีรถไฟสามเสน)
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ
โทร. 0-2619-7430, 0-2619-8783
เปิดทุกวันอังคาร-อาทิตย์ ปิดวันจันทร์
เวลา 11.00-22.00 น.
(14.00-17.00 น. เสิรฟ
์ ชากาแฟและขนม)
Baan Nai: 102/13 Kamphaengpetch 5 Road
(opposite Samsen Train Station),
Phyathai, Bangkok.
Tel. 0-2619-7430, 0-2619-8783
Open Tuesday-Sunday, close on Monday,
from 11.00-22.00 hrs.
(from 14.00-17.00 only tea, coffee
and snack are served)
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Baan Nai

Baan Nai is the name people in the
Soontornsaratul family call their grandma’s
Colonial style house. Today, it is renovated
as a boutique hotel that serves authentic
Thai food from grandma’s recipe. Some
of the rare menu are dried fish with
watermelon, fried crispy rice with santol,
flower salad, Prapai sweet and khao mun
somtam that is served with green curry,
tadaeng chilli paste and sweet pork.

าร)
าะค่าอาห
พ
ฉ
(เ
%
0
ส่วนลด 1
นแรก
พเิ ศษ! สรับ�ำหรับผู้อ่าน 10 ทรท่าี่ร้านบ้านใน
หา
ระทานอา
งจาก สดง
ที่มารับป
แ
ยรูปคูปอ
พร้อมถ่าLife+ ฉบับนี้ มา
A
E
M
ร
นิตยสา
d only)

n foo
iscount w(oith a picture
d
%
0
1
Speciael!first 10 readerspon
u
for th
of this co

ปรายระย้า รสชาติและบรรยากาศดั้งเดิมจากภูเก็ต
ใครที่ เ คยติ ด ใจร้ า นอาหารระย้ า ทั้ ง
รสชาติ แ ละบรรยากาศสไตล์ ชิ โ นโปรตุ กี ส
คราวนี้ ไ ม่ ต ้ อ งเดิ น ทางไกลไปถึง ภูเก็ต แล้ว
เพราะหลานสาวเจ้ า ของร้ า น คุ ณ ปรายปณิชา เจษฎาวัลย์ น�ำเอากลเม็ดเคล็ดลับ
การปรุงอาหารของครอบครัวมารังสรรค์เมนู
อาหารตามต�ำรับดัง้ เดิมไว้ได้อย่างไม่ผดิ เพีย้ น
และยังเนรมิตบรรยากาศของตัวอาคารแห่งนี้
ให้มกี ลิน่ อายเดียวกับร้านระย้าภูเก็ต ในชือ่ ใหม่
ที่ใกล้เคียงกันว่า ปรายระย้า

เส้นหมีแ่ ละแกงปูใบชะพลูทเี่ สิรฟ์ มาคูก่ นั
เนือ้ ปูชนิ้ โตเต็มค�ำและเครือ่ งแกงเข้มข้นครบรส
เป็นเมนูเด็ดของทีน่ ี่ น�ำ้ พริกกุง้ เสียบกับผักสด
หลากหลาย กุง้ เสียบตัวโตๆ เคีย้ วได้รสเข้มข้น
ของน�ำ้ พริก เป็นสูตรเด็ดทีไ่ ม่เหมือนใคร ยังมี
หมูฮ้อง อาหารขึ้นชื่อของชาวภูเก็ต ที่ร้านนี้
ก็มที เี ด็ดทีท่ ำ� ให้หมูไม่เหนียวเกิน ไม่หวานเกิน
แต่กลมกล่อมและแกล้มแก้เผ็ดได้ดี ตบท้าย
ด้วยของหวานอย่างเฉาก๊วยช่วยดับร้อน และ
เครือ่ งดืม่ ชาเย็นหรือชานมเย็นตามใจชอบ

Prai Raya
ร้านปรายระย้า 4 ซอยสุขุมวิท 8
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
เปิดบริการทุกวันจันทร์-อาทิตย์
เวลา 10.30-22.30 น. โทร. 0-2253-5556
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You don’t’ need to go to Phuket now.
Khun Prai - Panicha Jessadawan, the
niece of Raya restaurant owner, brings
the favourite southern-style foods made
from her family secret recipe to Bangkok
at Prai Raya restaurant. The place is also
built in Chino-Portuguese architecture
style. The famous crab curry with white
noodle, smoked chilli paste and moo hong
sautéed pork are among the must have
dishes and don’t forget to finish your meal
with black jelly and iced tea.
Prai Raya: 4 Sukhumvit 8,
Khlong Toey, Bangkok.
Opens from Mondays-Sundays
from 10.30-22.30 hrs.
Tel. 0-2253-5556
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IMAGINIA,
play land

in the imagination
เรื่อง : ฬีฬา / Lila

อิเมจิเนีย เพลย์แลนด์
สวนสนุกปลุกจินตนาการ
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What would be better for kids than
a play land, a unique one that keeps their
imagination awake.
หลายคนอาจไม่รู้ว่า บนห้างสรรพสินค้ากลางกรุงย่าน
สุขมุ วิทจะมีสวนสนุกแห่งใหม่สำ� หรับคุณหนูๆ ทีโ่ ดดเด่น
ด้ ว ยคอนเซ็ ป ต์ ที่ แ ตกต่ า ง แถมยั ง ทั น สมั ย เพราะ
ทุกอย่างที่นี่เป็นดิจิตอลอินเตอร์แอคทีฟชวนให้ตื่นตา
ตื่นใจ ท�ำให้กิจกรรมทุกโซนช่วยกระตุ้นการเรียนรู้และ
เสริมสร้างจินตนาการได้อย่างเต็มที่ นอกจากสนุกแล้ว
ยังช่วยปลุกจินตนาการให้กับเด็กๆ อีกด้วย

“อิเมจิเนีย เพลย์แลนด์” คือ สวนสนุก
ส�ำหรับเด็กแห่งใหม่ลา่ สุดในกรุงเทพฯ ทีก่ ำ� ลัง
เป็นที่สนใจของบรรดาคุณพ่อคุณแม่ เพราะ
การเล่นของที่นี่เป็น “การเล่นแบบปลายเปิด”
ซึง่ เป็นกุญแจหลักของการส่งเสริมพัฒนาการ
อย่างสมดุล ทั้งในด้านร่างกาย สมอง และ
จิตใจ คงไม่เกินเลยนักหากจะกล่าวว่า ที่นี่
คือสวนสนุกที่เป็นมากกว่าสวนสนุก แต่เป็น
ดิ น แดนแห่ ง จิ น ตนาการและการเรี ย นรู ้
ที่ไม่สิ้นสุด ที่เปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้ลองค้นหา
แรงบันดาลใจให้ตัวเอง

เมื่อก้าวเข้ามาที่นี่โซนแรกจะได้พบกับ
Gateway ซึ่งเด็กๆ ทุกคนจะได้รับพาสปอร์ต
เที่ ย วเมื อ งอิ เ มจิ เ นี ย ก่ อ นตะลุ ย โซนต่ า งๆ
ด้านใน เริม่ ตัง้ แต่โซนศิลปะ Art Gallery เด็กๆ
จะได้รู้จักกับงานศิลปะชิ้นเยี่ยมจากทั่วทุก
มุมโลกทีถ่ กู คัดสรรมาเป็นพิเศษ และมีโอกาส
ได้สร้างสรรค์ผลงานมาสเตอร์พีซของตัวเอง
ส่วนเด็กผูช้ ายคงจะถูกใจกับโซน Wonder Car
เพราะสามารถปลดปล่อยจินตนาการออกมา
ได้เต็มพลัง ผ่านการวาดลวดลายรถจ�ำลอง
ในรูปแบบของตัวเอง

IMAGINIA Play Land is the place
located in Bangkok’s popular luxury
shopping centers the Emporium, IMAGINIA
offers a unique experience provided by
digital interactive technologies and “open
end play” that promote balanced development in terms of physical, brain and mind.
It is not only a playground but a place
where children learn and are inspired by
unlimited imagination.

All kids will be given a passport to
IMAGINIA when they arrive first at the
“Gateway”. Then kids can make their fun
journey through the Art Gallery where
great art pieces from all over the world
are displayed or kids can also create
their own works. For boys, Wonder Car
would be their dream zone as they can
unleash their imagination by drawing and
decorating their dream cars.
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In the Builder’s Studio, kids will have fun putting wooden blocks together
for the shapes they prefer while training eye and hand coordination, memory
and process.
Imaginia Fort is the place for toddlers to learn how to balance while
Dream Jungle offers a wild jump on a trampoline and Dragon Cave makes kids
crazy with the giant balloon.
Highlight might be Time Tube Slider, the transparent tube where kids
have an impressive and fun experience sliding through.
For music lovers, DJ Canopy zone allows kids to write their own songs
while Knight’s Circle add more fun to the musical chairs by turning off lights
instead of taking chairs out. Sound Cloud allows kids to learn more
about rhythm.
Imaginia Town Hall features 180 degree pictures, the first in Bangkok.
Kids can also listen to their favourite stories in any of 3 languages and told in
a very exciting and fun manger. Magic Vision is the zone that bring children’s
dream to life.
There are a lot more for kids to explore and have fun. If you have no plan
yet for weekends, why not come to Imaginia.
และแน่นอนว่าเด็กกับการเล่นเป็นของ
คู่กัน ที่อิเมจิเนียยังมีโซนการเล่นไว้ต้อนรับ
น้องๆ หนูๆ ไม่วา่ จะเป็นโซน Builder’s Studio
ให้เด็กๆ ใช้จินตนาการในการต่อของเล่นไม้
ในแบบของตัวเอง นอกจากนี้ยังได้ฝึกทักษะ
ของการใช้นิ้วมือและสายตา รวมทั้งฝึกสมาธิ
ให้ มี ค วามจดจ่ อ ในสิ่ ง ที่ ท� ำ และมี ค วามคิ ด
เป็นล�ำดับขั้นตอน
หรือจะเป็นโซน Imaginia Fort อาณาจักร
เครื่องเล่นไม้น�ำเข้าส�ำหรับวัยเตาะแตะ เพื่อ
ฝึ ก การทรงตั ว และพั ฒ นาความสมดุ ล ของ
ร่างกาย ส่วน Dream Jungle ให้ทุกคนได้
ปีนป่ายแทรมโปลีนที่ถักทอด้วยเชือกพิเศษ
ปล่อยพลังให้เต็มที่กับโซน Dragon Cave
สวนลอยฟ้ า ที่ เ ด็ ก ๆ จะได้ ส นุ ก สนานกั บ
ลูกบอลยักษ์
แต่ที่เป็นไฮไลต์ของโซนการเล่น เห็นจะ
เป็น Time Tube Slider อุโมงค์ทะลุเวลาแบบ
โปร่งใส มองเห็นแสงสีชวนตืน่ ตาตืน่ ใจ สัมผัส
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ประสบการณ์แปลกใหม่ระหว่างลืน่ ไหลไปใน
อุโมงค์ สนุกแค่ไหนต้องมาสัมผัสด้วยตัวเอง
ยังไม่หมดแค่นั้น ที่นี่ยังมีโซนเกี่ยวกับ
จังหวะและเสียงต่างๆ อย่างโซน DJ Canopy
ที่ เ ด็ ก ๆ สามารถแต่ ง เพลงในแบบของตั ว
เองได้ หรือจะสนุกกับโซน Knight’s Circle
เก้ า อี้ ด นตรี รู ป แบบใหม่ เพิ่ ม ความตื่ น เต้ น
ด้วยไฟกระพริบที่จะดับไปเรื่อยๆ แทนการ
ลดจ�ำนวนเก้าอี้ เกมนี้สนุกได้ทั้งครอบครัว
ตื่นตาตื่นใจกับโซน Sound Cloud ก้อนเมฆ
สีขาวอันใหญ่ที่บรรจุเสียงดนตรีให้เด็กๆ ได้
เรียนรู้จังหวะและเสียงต่างๆ มีที่จับที่ดึงได้
หากใครดึงอย่างต่อเนื่องก็จะกลายเป็นเสียง
เพลงเพราะๆ

และไม่ เ หมื อ นเดิ ม อี ก ต่ อ ไป ด้ ว ยการใช้
เทคนิค Magic Vision ที่จะท�ำให้ฝันของเด็กๆ
มาปรากฏอยู่ตรงหน้า
นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น อิเมจิเนีย
ยังมีกจิ กรรมสนุกๆ ไว้รอให้สมั ผัสอีกมากมาย

วั น หยุ ด สุ ด สั ป ดาห์ นี้ ถ้ า ยั ง ไม่ รู ้ ว ่ า จะพา
ครอบครั ว ไปเที่ ย วที่ ไ หนดี ลองพาเด็ ก ๆ
มาปลดปล่ อ ยพลั ง งานและจิ น ตนาการ
สร้างสรรค์ที่สวนสนุกแห่งนี้ ก็เป็นตัวเลือก
ที่น่าสนใจไม่น้อย

ขอแนะน�ำเป็นพิเศษ คือ โซน Imaginia
Town Hall ห้องเล่านิทานที่ประกอบด้วยภาพ
180 องศาแห่ง แรกในกรุงเทพฯ พร้อมฟัง
นิทานได้ถงึ 3 ภาษา ตืน่ ตาไปกับการเล่านิทาน
แบบใหม่ทจี่ ะท�ำให้การฟังนิทานตืน่ เต้นเร้าใจ

IMAGINIA ศูนย์การค้าเอ็มโพเรียม
ชั้น 3 โซน Em Playground ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2664-8337
เปิดทุกวัน เวลา 10.00-19.00 น.
IMAGINIA is located at the Emporium,
3rd Floor, Em Playground Zone,
on Sukhumvit Road, Bangkok 10110
Tel. 0-2664-8337
Open every day from 10.00-19.00 hrs.
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เเรื่อปิง: LyaดJ.ม่ า น เ ห ล็ ก เ ช็ ก อิ น ที่

รั ส เ ซี ย

C alling
เรื่อง: Lya J.

ถ้าให้แนะน�ำประเทศที่มีศิลปวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรม
อันเป็นเอกลักษณ์ แถมยังมีความก้าวล�้ำทางเทคโนโลยี
ไม่แพ้ใคร ทีส่ �ำคัญการเดินทางไปไม่ยาก เพราะไม่ตอ้ งท�ำวีซา่
ขอบอกว่าต้องเป็นประเทศนีท้ ชี่ อื่ ...รัสเซีย
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สองเมื อ งแรกที่ ค วรแวะไปเยื อ น คื อ มอสโก เมื อ งหลวง
ที่ ยิ่ ง ใหญ่ และเซนต์ ป ี เ ตอร์ ส เบิ ร ์ ก อดี ต เมื อ งหลวงที่ เ คย
เกรี ย งไกรสง่ า งาม หลั ง บิ น ตรงจากกรุ ง เทพฯ ถึ ง มอสโกแล้ ว
วางแผนเที่ยวที่นี่สัก 2-3 วันดูก่อน จากนั้นจับเครื่องบินในประเทศ
หรือจะนั่งรถไฟสายด่วนความเร็วสูงที่ใช้เวลาประมาณ 5 ชั่วโมง
ก็ จ ะสามารถไปถึ ง เซนต์ ป ี เ ตอร์ ส เบิ ร ์ ก ได้ อ ย่ า งง่ า ยดาย และ
จัดว่าเร็วมากๆ เมื่อเทียบกับระยะทางเกือบ 800 กิโลเมตร
ส�ำหรับสถานที่ท่องเที่ยวหลักๆ ที่ห้ามพลาดในมอสโก ต้อง
เป็นจัตุรัสแดง โบสถ์เซนต์เบซิล และพระราชวังต่างๆ ส�ำหรับใคร
ที่แพลนเที่ยวช่วงฤดูร้อน (มิถุนายน-สิงหาคม) จะมีโอกาสดีคือได้
นัง่ เรือล่องแม่นำ�้ มอสควาเทีย่ วชมวิวทิวทัศน์สองข้างทาง เพือ่ สัมผัส
วิถชี วี ติ และสภาพบ้านเมืองในอีกรูปแบบหนึง่ ส่วนหน้าหนาวน�ำ้ ใน
แม่น�้ำจะกลายเป็นน�้ำแข็งทั้งสายจนไม่สามารถล่องเรือได้ นี่แหละ
คือความแตกต่างกันลิบลับของอากาศในแต่ละฤดูกาลของรัสเซีย

If you are looking for an exotic
travel destination with uniquely
spectacular architecture,
advanced technology and
no visa, Russia might be
you choice.
When you are in Russia, Mosco and St. Petersburg, the
current and former capital cities, should not be missed. When
you are in Mosco, make sure the Red Square, Saint Basil
Cathedral and the palaces are on your itinerary. A river cruise
in summer allows you to see life and the city better.
The time you travel in Russia will give you different feeling.
During Christmas time, the Red Square is colorful and full of
people celebrating the festive season against the marvelous Saint
Basil Cathedral at the background, a really spectacular view.
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แต่ไม่ว่าจะฤดูไหน รัสเซียก็มีเสน่ห์และสีสันต่างกันไปคนละแบบ
สามารถเลือกช่วงเวลาไปเยือนได้แล้วแต่ใจชอบ และหากไปในช่วง
คริสต์มาส บริเวณจัตรุ สั แดงจะคลาคล�ำ่ ไปด้วยผูค้ นทีอ่ อกมาเฉลิมฉลอง
เทศกาลแห่งความสุข ความสวยงามอลังการของโบสถ์เซนต์เบซิล
ทีต่ งั้ ตระหง่านอยูต่ รงหน้า สัมผัสได้ถงึ ความยิง่ ใหญ่ของสถาปัตยกรรม
สไตล์รัสเซียที่ดูน่าค้นหา เมื่อรวมกับพลังของฝูงชนที่ใส่เสื้อขนมิงค์
มาโอบกอดไออุ่นจากอากาศหนาวได้บรรยากาศที่น่าประทับใจไป
อีกแบบ
หลังจากเที่ยวชมสถานที่ส�ำคัญๆ ในมอสโกจนจุใจแล้ว อย่างที่
บอกลองนั่งรถไฟความเร็วสูงที่ชื่อว่า Sabsan ไปเยือนเมืองหลวงเก่า
ที่สวยงามอย่างเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ถ้าได้ไปเยือนในช่วงหน้าร้อน
ราวๆ เดือนกรกฎาคม คุณอาจได้สัมผัสช่วงเวลายามค�่ำคืนที่เรียกว่า
“ราตรีสีขาว” (White Night) ที่กลางวันจะยาวนานกว่าปกติ เป็นโอกาส
ดีที่จะมีเวลาในการเก็บเกี่ยวสถานที่ท่องเที่ยวได้มากยิ่งขึ้น
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Then you can take an 8-hour train trip or a domestic flight
to St. Petersburg which is only 800 kilometers away. The old
capital city is very famous for its “white night” during summer
time, when the day is longer, providing you with more time to
explore the city. Strolling along the famous Neva Road in the
evening, when the day remains bright, is a great sight-seeing
and shopping experience. If you are lucky, you will see the Neva
Bridge opening up for cargo vessels to pass.
Peter’s Hop or the summer palace, the golden fountain and
the forest near the Baltic Sea are highly recommended.
Russia provides a combination of two different worlds the spectacular architecture of the old days, the fantastic
metro station, the colorful city and advanced technology
of the modern days. What else can we say about Russia
but fantastic!

พอตกค�่ำที่แสงอาทิตย์ยังไม่จางจากขอบฟ้า ทุกคนที่มาเยือน
ทีน่ ตี่ า่ งก็ตนื่ เต้นทีจ่ ะได้ออกไปท่องราตรีขณะทีฟ่ า้ ยังสว่าง ด้วยการ
ไปเดินเล่นที่ถนนเนวา ซึ่งเป็นถนนเส้นยาวที่สวยงามและเดินง่าย
ตลอดทางมี ร ้ านค้ า มากมาย นั ก ท่ อ งเที่ ย วและชาวเมื อ งที่ เ ดิ น
ขวักไขว่ต่างมาจับจ่ายในช่วงเวลาดีๆ นี้ ที่มีเพียงปีละ 2-3 สัปดาห์
เท่านั้น และในบางค�่ำคืนของช่วงไวท์ไนท์จะมีการเฉลิมฉลอง
ด้วยการเปิดสะพานเนวาให้เรือสินค้าล�ำใหญ่แล่นผ่านไปได้
สถานทีแ่ ห่งอืน่ ๆ ก็มพี ระราชวังฤดูรอ้ น หรือ Peter’s Hop ไปชม
ลานน�ำ้ พุสที องสุดอลังการ และยังมีสวนป่าแถบทะเลบอลติกให้ไป
เดินเล่น หรือนั่งริมทะเลสาบตรงปากอ่าว ชมนกชมไม้ กินลมชมวิว
ได้อย่างเพลิดเพลิน ก่อนนัง่ เรือเร็วข้ามทะเลบอลติกกลับไปในเมือง
ความงดงามที่มีอยู่มากมายในสถานที่ส�ำคัญ ตามพระราชวัง
พิพิธภัณฑ์ หรือโบสถ์รูปทรงหัวหอมอันโดดเด่น สีสันของเมือง
ในยามนักท่องเที่ยวออกมาเดินเล่น นี่ยังไม่นับสถานีรถไฟใต้ดิน
ของมอสโกที่ ง ดงามเกิ น ใคร โบสถ์ พระราชวั ง พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ก็ มี
ของสวยๆ งามๆ ให้ไปชืน่ ชม แม้แต่ความล�ำ้ สมัยอย่างการส่งยาน
อวกาศไปนอกโลก ประเทศนี้ก็ขึ้นชื่อในความเป็นหนึ่ง ทั้งหมดคือ
เสน่ห์ของประเทศนี้ที่ควรค่าในการไปเยือนสักครั้งในชีวิต
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TA K E A BREAK
...

ตอนเป็นแฟนกัน
อะไรๆ มันก็ดีอย่างนี้

Things are good when you are dating

บนไว้ Pray
วันหนึง่ ภรรยานึกอยากรูว้ า่ ถ้าตัวเองไม่อยูบ่ นโลกนีเ้ สียแล้ว สามีจะท�ำ
อย่างไร
ภรรยา : ถ้าฉันตาย คุณจะท�ำยังไงคะ
สามี
: บวชสิ
ภรรยา : จริงเหรอคะ
สามี
: อือ บนไว้
A wife wondered what her husband would do if she passed away.
Wife
: If I die, what will you do?
Husband : Ordained.
Wife
: Really?
Husband : Of course. I prayed for it!

เสียสละที่นั่ง
Give up a seat
ลูกชาย :
		
แม่
:
ลูกชาย :

แม่ครับ ตอนทีอ่ ยูก่ บั พ่อบนรถเมล์เมือ่ เช้านี้ พ่อบอกให้ผม
สละทีน่ งั่ ให้ผหู้ ญิงสาวคนหนึง่ ครับ
ดีจะ้ ลูก ลูกท�ำสิง่ ทีถ่ กู ต้องแล้ว
แต่แม่ครับ ผมนัง่ อยูบ่ นตักพ่อนะ

Son
:
		
Mom
:
Son
:

Mom, this morning, on the bus, dad told me to give up
seat to a young girl.
Good. You did the right thing.
But I sat on dad’s lap!
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ชายหนุ่ม :
		
หญิงสาว :
ชายหนุ่ม :

บ้านคุณอยู่ไกล ซอยเปลี่ยว อันตราย
ให้ผมไปส่งดีกว่า
แต่ซอยมันแคบกลับรถล�ำบากนะคะ
ไม่เป็นไรครับ ผมถอยหลังผ่านตลอดออกได้

เมือ่ แต่งงานกันผ่านไป 5 ปี อะไรอย่างนีก้ เ็ กิดขึน้
ภรรยา : พี่ๆ กลับเถอะดึกมากแล้ว
สามี
: พี่จะคุยกับเพื่อน เธอกลับไปก่อนสิ
ภรรยา : แต่ซอยมันเปลี่ยว อันตรายนะพี่
สามี
: กลับประจ�ำ ไม่มีอะไรหรอก
ภรรยา : น้องกลัวถูกข่มขืน
สามี
: ไม่หรอกน่า เดี๋ยวนี้โจรมันฉลาด รู้จักเลือก

Man
:
		
Woman :
Man
:

Your home is very far in a quiet lane. It’s not safe.
Let me take you home.
But it’s narrow. Too difficult for you to turn the car.
No problem. I can reverse out.

5 years after marriage
Woman : It’s late. Let’s go home.
Man
: I want to hang out with friends. You go ahead.
Woman : But the house is in a quiet lane. It’s not safe.
Man
: It’s okay. We use that route everyday and it’s
		 safe.
Woman : But I am afraid of rapist.
Man
: No worry, those guys choose only the good ones.

