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MEA
เป็ น ข้ อ เท็ จ จริ ง ที่ ว ่ า ยิ่ ง เทคโนโลยี ก ้ า วหน้ า ขึ้ น มากเท่ า ไหร่
ความต้องการในเรื่องของพลังงานไฟฟ้าก็สูงขึ้นตามเท่านั้น ...
แต่ปัจจุบันเทคโนโลยีบางส่วนถูกพัฒนาขึ้นภายใต้แนวคิด
ของการประหยัดพลังงานในรูปแบบของ ECO Design รวมทั้ง
แนวคิดการน�ำของเก่ามา Refill หรือน�ำของบางชิ้นมา Recycle
และสิ่งใดที่ใช้ซ�้ำได้ก็น�ำมา Reuse จนกลายเป็นของใหม่ที่น่าใช้
กว่าเดิม ทั้งหมดทั้งมวลเป็นเพราะถึงเวลาแล้วที่เราต้องหันมา
ดูแลรักษ์โลก ที่เปรียบเสมือน “บ้านของเรา” ไว้ให้นานที่สุด หาก
บ้านที่เราอยู่อาศัยนี้พังทลายลงไป ต่อให้คิดค้นเทคโนโลยีใดๆ
ขึ้นมา ก็คงจะไร้ประโยชน์
MEA Life+ ฉบับนี้ ได้ผสมผสานเรื่องราวของพลังงานไฟฟ้า
เข้ากับเรื่องราวของความเป็น ECO หรือทางเลือกในการสร้าง
และการใช้พลังงานที่ต้องบอกว่า ปัจจุบันนี้มี “ทางเลือก” ต่างๆ
มากมายจริงๆ อยากให้คุณผู้อ่านได้ลองเปิดอ่านกันดู เชื่อว่า
นอกจากจะได้ความรู้ ยังสามารถน�ำไปปรับใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้
พร้อมกันนี้ยังมีบทสัมภาษณ์ดีๆ ทั้งจาก คุณมาริสา วงศ์ถิรวิทย์
รองผู้ว่าการแผนและพัฒนาองค์กร ที่จะมาเผยถึงยุทธศาสตร์
การผลักดันให้ กฟน. ก้าวไกลในอนาคต นอกจากนีย้ งั พาไปสนทนา
กับ ผศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต ผู้ริเริ่มงานออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม
คนแรกๆ ในเมืองไทย ที่จะมาเล่าถึงความยากง่ายในการลงมือท�ำ
และคุณค่าของผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมว่ามีคุณค่ามากกว่าแค่
ความสวยงามอย่างไรบ้าง รวมถึงข่าวสารเรื่องพลังงานทางเลือก
ใหม่ๆ และบทความจากคนดังที่จะมาแนะน�ำทั้งสุขภาพกาย
และสุขภาพใจเพื่อการใช้ชีวิตที่มีคุณภาพต่อไป ถ้าพร้อมแล้ว
เรามาเดินทางเข้าสู่โลกแห่ง ECO กันเลยดีกว่าครับ...

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

It is a fact that the more advanced technology
becomes, the higher demand for electricity will be.
However, nowadays some technology is
developed with the concept of energy conservation or
eco design. There are also other energy conservation
ideas and practices, such as “refill-recycle-reuse.”
This phenomenon takes place widely, as it’s time to
heal the world, which is actually our home, so it can
last as long as possible. If our home is totally damaged,
there is nothing for innovative technology to save.
This volume of MEA life+ combines electrical
energy with ecology or alternative energy creation and
consumption. We have to admit that presently, there
are various energy solutions. We proudly present the
contents of this volume, as we believe that aside from
gaining knowledge, you can also adopt our tips for
your daily energy consumption. Moreover, we interviewed
Mrs. Marisa Wongtirawit, Deputy Governor for Strategy
and Organization Development. She discusses her
strategy to drive the Metropolitan Electricity Authority
far along its way toward the future. Furthermore, we
talked with Assoc. Prof. Dr. Singh Intrachooto, one of
the Thai pioneers on eco design. He tells us how
difficult (or how easy) it is to create an environmentallyfriendly product and about its value, which is more
than just beauty. In addition, we provide the latest
news on alternative energy and articles written by
celebrities giving you tips on taking care of both your
mental and physical health, and quality of life. So, if
you are ready, let’s embark on a trip into an eco-world.
1

Contents
38

20
04

MEA NEWS
อัพเดตข่าวคราว กิจกรรม กฟน.
Update MEA NEWS

10

POWER FOCUS
The Alternative Power
นวัตกรรมแห่งพลังงานทางเลือก
The Alternative Energy
Innovation of Alternative Energy

24

12

EXECUTIVE INTERVIEW
มาริสา วงศ์ถิรวิทย์
รองผู้ว่าการแผนและพัฒนาองค์กร
Marisa Wongtirawit
Deputy Governor for Strategy
and Organization Development

20

SPECIAL TALK
“พลังงาน” ขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของชาติ
ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร
Thailand Energy Efficiency
Dr.Twarath Sutabutr

16

INSIDE MEA
เนตรนารา อุ่นใจ  
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายเศรษฐกิจพลังไฟฟ้า
Natenara Oonchai
Director of Power Economics
Department
สุธิดา สินธวานนท์
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายพัฒนา
คุณภาพองค์กร
Suthida Sinthavanont
Director of Corporate
Development Department

24

COVER STORY
นวัตกรรมสีเขียวที่ไม่เคยหยุดนิ่ง
รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต
Green Innovation
Moving Ahead
Dr.Singh Intrachooto

2

28

AEC
พลังงานทดแทน:
ความหวังใหม่แห่งอาเซียน
Renewable Energy :
A New Hope for ASEAN

12
30

SOUL OF THE NATION
พระบิดาแห่งการพลังงานไทย
The Father of Thailand’s 		
Energy

32

ELECTRICAL STORY
ระบบสมาร์ทกริด
ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน
งานโครงข่ายอัจฉริยะ
Smart Grid System :
Sustainably Enhancing
the Quality of Life

38

SERVICE CORNER
ช่องทางช�ำระค่าไฟฟ้า
ของการไฟฟ้านครหลวง
Method of Electric Bill Payment

40

CSR REPORT
พิธีประกาศผลและมอบรางวัล
Energy Mind Award 2015
การจัดท�ำมาตรฐานสถานศึกษาดีเด่น
ด้านพลังงาน
2015 Energy Mind Award 		
Ceremony : Standardization
of Outstanding Educational
Institutions Regarding Energy
Conservation

42

MEA BUSINESS
“แสงไฟแห่งความจงรักภักดี”
เบื้องหลังความทุ่มเทของ กฟน.
เพื่อความประทับใจของประชาชน
“Light of Loyalty” What’s
behind MEA Determination for
the People’s Inspiration

ISSUE 08 • JUNE 2016
การไฟฟ้านครหลวง

เลขที่ 30 ซอยชิดลม
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2256-3261
โทรสาร 0-2251-5176
อีเมล : ecd@mea.or.th
เว็บไซต์ : www.mea.or.th

68

62
44

MEA SAFETY
การตัดแต่งกิ่งไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้า
ให้ปลอดภัย
How to Safely Prune Tree 		
BranchesNear Electrical Cables

46

FLASH BACK
สะพานชาวกรุง...
กับวิถีแห่งความผูกพัน
Bridge of Bangkok Residents
The Bonding Path

48

A HAPPY LIFE
คิดบวกให้เป็น..ก็เห็นสุข
Happiness Comes with...
Positive Thinking

50

GOOD LIVING
ทางเลือกสุขภาพดี...
ด้วยหลักการอิงธรรมชาติ
Natural Solution :
Choice of Great Health

52

INNER PEACE
เห็นสัจธรรมจากสรรพสิ่ง
Seeing the Truth in Everything

54

SECRET ENERGY
สร้างพลังงานแห่งชีวิตด้วยตัวคุณเอง
Create Life Energy By Yourself

56

TRICKS & TIPS
ชีวิตเย็นขึ้น ด้วยการจัดบ้านแค่ครั้งเดียว
The Best Time For a New 		
Beginning Cooler Life With One
Time of Home Arrangement

58

GET HEALTHY
“สมุนไพรไทย”
ทางเลือกที่ใช่ส�ำหรับสุขภาพดี
“Thai Herbs” The Right
Choice for Good Health

60

ENTERAINMENT
& BOOK CLUB
หนัง(สือ) น่าสนใจ
Recommend: Movie+Books

62

GOURMET DELIGHT
อิ่มกาย & อิ่มในอารมณ์ ณ โอเอซิส
ใจกลางเมือง @ Organika House
Physical And Emotional
Fulfilment At An Oasis In 		
The City @ Organika House

64

TRAVEL THAILAND
เที่ยวตามรอยขนมไทย
Eat well, Travel often

68

EXOTIC JOURNEY
ลัดเลาะสู่ 5 สถานที่ที่คู่ควรกับค�ำว่า
“มหัศจรรย์ธรรมชาติ”
Travel to 5 Places Defined 		
As “Natural Miracles”

72

TAKE A BREAK
นวัตกรรมไม่ช่วยอะไร
Innovation Won’t Help

คณะผู้จัดทํา
นายชาญ ปัทมะวิภาค
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร
นางศิริวรรณ สุนทรารักษ์
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร
นางสาวดวงกมล นาคะวัจนะ
นักประชาสัมพันธ์ 10
นายทัดเทพ วรรณวิจิตร
ผู้อ�ำนวยการกองสื่อสารภายใน
นายคมกริช สาคริก
ผู้อ�ำนวยการกองสื่อสารภายนอก
นางนิพพาวรรณ จันเทร์มะ
ผู้อ�ำนวยการกองบริหารสื่อ
นายนฤนันท์ คอวนิช
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการกองสื่อสารภายนอก
นางสาวเมธินี นราวีรวุฒิ
นักประชาสัมพันธ์ 8
นางสาวพิมพ์รัตน์ อินทรฑูต
พนักงานโสตทัศนูปกรณ์ 7
นางสาวพัชรีพรรณ ก้องสมุทร
พนักงานโสตทัศนูปกรณ์ 7
นางสาววรรณกร เพ็ญสมบูรณ์
พนักงานโสตทัศนูปกรณ์ 7
นางสาวสุทธนารัตน์ ชัชวาลยางกูร
นักประชาสัมพันธ์ 6
นางสาวปาริชาติ หอมเกษร
นักประชาสัมพันธ์ 5
Mr. Chan Patamawipark
Director of Corporate
Communication Department
Mrs. Siriwan Sunthrarak
Assistant Director
of Corporate Communication Department
Ms.Duangkamol Nakawatchna
Public Relation Officer 10
Mr. Tadthep Vanavichitra
Director of Internal Communication Division
Mr.Komkrish Sagarik
Director of External Communication Division
Mrs. Nippawan Chantrama
Director of Media Management Division
Mr. Naruenan Corvanich
Assistant Director
Of External Communication Division
Ms. Mathinee Naraweerawut
Public Relation Officer 8
Ms. Pimrath Indaratuta
Audio Visual Clerk 7
Ms. Patchareephan Kongsamutr
Audio Visual Clerk 7
Ms. Wanakorn Pensomboon
Audio Visual Clerk 7
Ms. Sutanarat Chatchawalyangkur
Public Relation Officer 6
Ms. Parichart Homkesorn
Public Relation Officer 5
ผลิตจากกระดาษ Eco Fiber
3
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ME A NEWS

วันเด็กแห่งชาติ ประจ�ำปี 2559
“เด็กดี หมัน่ เพียร เรียนรู้ สูอ่ นาคต”

National Children’s Day 2016
“Good Children Are Diligent And
Crave for Learning, for A Bright Future”
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
ประจ�ำปี 2559 ณ สนามเสือป่า กรุงเทพ
มหานคร ซึ่ ง มี ห น่ ว ยงานทั้ ง ภาครั ฐ และ
ภาคเอกชนร่วมจัดกิจกรรม โดยในปีนี้ กฟน.
น�ำพนักงานจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อ
สอดแทรกความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงาน
ให้ แ ก่ เ ยาวชนได้ เ รี ย นรู ้ แ ละตระหนั ก ใน
การอนุรกั ษ์พลังงาน ผ่านกิจกรรมสนุกสนาน
ต่างๆ มากมาย อาทิ กิจกรรมเป๋าผ้ารักษ์โลก
กิจกรรมเด็กไทยใช้ไฟประหยัดและปลอดภัย
พร้ อ มเล่ น เกมรั บ ของรางวั ล มากมาย
สอดคล้องกับค�ำขวัญวันเด็กในปีนี้ “เด็กดี
หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต”
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General Prayut Chan-o-cha, the Prime
Minister, was the chairman in the opening
ceremony of the activities for National
Children’s Day 2016 at Bangkok’s scout
ground. Institutions from the government
and the private sector jointly organized
activities and this year, MEA took volunteering
staff to the activities. They shared knowledge
on saving energy among youths so that
they could learn and become aware of
energy saving through many different fun
activities, such as with environmentally
friendly bags, “Thai kids use energy
economically and safely” and games with
many prices corresponding to the motto of
this year’s National Children’s Day: “Good
children are diligent and crave for learning,
for a bright future”.

การบริหารจัดการระบบรับช�ำระค่าไฟฟ้า
ตามมาตรฐาน ISO 27001
Management of the Electricity Bill
Payment Acceptance System in
Accordance with ISO 27001 Standards
การไฟฟ้านครหลวงทั้ง 18 เขต และ 13 สาขาย่อย
ได้รบั การรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการความ
มั่นคงปลอดภัยของข้อมูล Information Security
Management System (ISMS) Standard ตาม
มาตรฐาน ISO 27001 จากสถาบันมาตรฐาน
อังกฤษ (The British Standards Institution Group
(Thailand) เป็ น การยื น ยั น ในความมุ ่ ง มั่ น ของ
การไฟฟ้านครหลวง ที่จะพัฒนาระบบงานบริการ
ประชาชนให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานในระดับ
สากล
The Metropolitan Electricity Authority of 18 districts and 13
sub-branches have been certified according to the Information
Security Management System (ISMS) standard in accordance with
ISO 27001 by the British Standards Institution Group (Thailand).
This confirms the Metropolitan Electricity Authority’s determination to
develop the service working system for the people so that it achieves
quality and standards on an international level.

MEA Energy Saving Building Awards 2015
นายชัยยงค์ พัวพงศกร รองผู้ว่าการเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ระบบสื่อสาร การไฟฟ้านครหลวง เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล
ตราสัญลักษณ์ “กฟน. อาคารประหยัดพลังงาน” ปีที่ 3 MEA Energy
Saving Building Awards 2015 ประเภทอาคารมหาวิทยาลัยและ
ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า จ�ำนวน 16 แห่ง ณ โรงละครอักษรา
คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ โดยการด�ำเนินโครงการทั้ง 3 ปี สามารถ
ประหยัดพลังงานไฟฟ้ากว่า 18.8 ล้านหน่วย คิดเป็นเงินค่าไฟฟ้า
ที่ประหยัดได้สูงถึง 76.4 ล้านบาท และช่วยโลกลดปริมาณก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเกิดภาวะโลกร้อน
กว่า 11,620 ตัน
Mr. Chaiyong Puapongsakorn, MEA Deputy Governor
(Information and Communication Technology), was the chairman
for the third annual MEA Energy Saving Building Awards (2015)
for 16 university, shopping center and mall buildings at the Aksra
Theatre King Power, Bangkok. The implementation of the projects
over 3 years could save more than 18.8 million electricity units
which means saved electricity costs amounting to as much as
76.4 million Baht and also an effort to cut the amount of carbon
dioxide gas, the main cause of global warming, by over 11,620 tons.
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พัฒนาความเชี่ยวชาญด้านระบบไฟฟ้า
ใต้ดินแก่วิศวกรของ กฟน.
Development of Expertise in
Underground Electronic Systems
for MEA Engineers
นายสมศักดิ์ ตริยานุรักษ์ รองผู้ว่าการวิชาการ
และบริ ห ารพั ส ดุ การไฟฟ้ า นครหลวง และ
MR.Colin May ผู้บริหารระดับสูงประจ�ำภูมิภาค
เอเชี ย ตะวั น ออกและเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้
ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ เพื่อพัฒนาความ
เชี่ยวชาญด้านระบบไฟฟ้าใต้ดินแก่วิศวกรของ
กฟน. ระหว่าง กฟน. และ International Copper
Association Southeast Asia ณ ห้องประชุม
ผู้ว่าการ ชั้น 4 อาคารส�ำนักงานใหญ่ กฟน.
Mr.Somsak Thriyanurak, MEA Deputy Governor
(Technology and Material Management), and Mr. Colin May,
Director East & Southeast Asia, have jointly signed
a memorandum of understanding for the development of
expertise in underground electronic systems for MEA
engineers between MEA and the International Copper
Association
Southeast Asia in the manager meeting room,
4th floor of MEA’s main office building.

ISO 26000 : 2010
กระบวนการปฏิบตั งิ านขององค์กร
ISO 26000 : 2010 Operating
Procedures of the Organization

นายธีระวัฒน์ เทพอ�ำนวยสุข ผู้ช่วยผู้ว่าการ
บริการระบบจ�ำหน่าย การไฟฟ้านครหลวง
เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่
พนักงานที่ผ่านการประเมินหลักสูตร Lead
Verifier for Social Responsibility ISO
26000 : 2010 ซึ่งเป็นการน�ำกระบวนการ
ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่ ง แวดล้ อ ม รวมทั้ ง การมี ส ่ ว นร่ ว ม
ในการพัฒนาการด�ำเนินงานของ กฟน.ให้มี
มาตรฐานระดับสากล และประสบความ
ส�ำเร็จอย่างยัง่ ยืน ณ ห้องประชุมใหญ่ ชัน้ 18
อาคารส�ำนักงานใหญ่ กฟน.

Mr.Terawat Tapumnoysuk, MEA
Assistant Governor (Distribution System
Service), was the chairman in the
certification awarding ceremony for
employees who have passed the evaluation
of the curriculum Lead Verifier for Social
Responsibility ISO 26000 : 2010. This way,
operational procedures of social and
environmental responsibility and
participation in the development of MEA’s
operations are brought in so that
international standards and sustainable
success are achieved. The eventth took
place in the main meeting room, 18 floor
of MEA’s main office building.
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วิสยั ทัศน์ใหม่ กฟน. ปี 2559

MEA’s New Vision for 2016
นายสมชาย โรจน์รุ่งวศินกุล ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง เป็นประธานในงานสื่อสารวิสัยทัศน์
ปี 2559 (Vision Communication Day) โดยร่วม
เสวนาทิศทางการขับเคลื่อนสู่นวัตกรรม ทั้งนี้
ภายในงานได้มีการเปิดตัววิสัยทัศน์ใหม่ กฟน.
“เป็นองค์กรชั้นน�ำด้านธุรกิจพลังงานไฟฟ้าใน
ระดับสากล” และ Quick Win ปี 2559 “ปีแห่ง
นวั ต กรรม กฟน.” พร้ อ มบรรยายพิ เ ศษเรื่ อ ง
“นวัตกรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัว...เราท�ำได้” โดย
ดร.อรรถวิ ท เดชะวิบูลย์วงศ์ อาจารย์ประจ�ำ
เสริมหลักสูตร วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ เพื่อให้พนักงานมีเป้าหมายในการ
ขับเคลือ่ นองค์กรให้บรรลุในวิสยั ทัศน์ โดยมีคณะ
ผู้บริหารและพนักงาน กฟน. เข้าร่วมงานกว่า
1,000 คน ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด

Mr. Somchai Roadrungwasinkul, MEA Governor, was the
chairman in the Vision Communication Day 2016 for directions to
boost innovations. At the event, herevealed MEA’s new vision “To be
a leading organization in the electricity business on an international
level” and Quick Win 2016 “MEA’s year of innovations”. There was
also a special lecture titled “Innovations are not far away from us ...
We can make it” by Dr. Attawit Detchawibunwong, extra curriculum
professor at the College of Innovation, Thammasat University, giving
employees aims to boost the organization so that it achieves its vision.
More than 1,000 management board members and employees of
MEA joined the event at the hotel Swissôtel Le Concorde.
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กฟน. แถลงผลโครงการ 60+ Earth Hour 2016
ปิดไฟ 1 ชัว่ โมง ประหยัดค่าไฟกว่า 8 ล้านบาท

MEA Announces Results of the Project 60+ Earth Hour 2016
- Switching Off Lights for 1 hour: Over 8 Million Baht
of Electricity Costs could be Saved
นายพงษ์ศักดิ์ ละมูนกิจ รองผู้ว่าการธุรกิจ
และบริการ แถลงผลโครงการ 60+ Earth
hour 2016 ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน
ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดยสามารถ
ลดการใช้ ไ ฟฟ้ า ลงได้ 2,020 เมกะวั ต ต์
เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของ
กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม
2558 ที่มีปริมาณการใช้ไฟฟ้า 5,954.07
เมกะวัตต์ หรือคิดเป็นอัตราการลดการใช้
ไฟฟ้าลงได้ 8,034,694 บาท นอกจากนี้ยัง
สามารถลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ลงได้ถึง 1,057 ตันอีกด้วย

Mr. Phongsak Lamoonkit,
MEA Deputy Governor (Business
and Service), has revealed the
outcomes of the project 60+ Earth
Hour 2016 - switching off lights
for 1 hour to reduce global
warming in the shopping center
Central World. Electricity usage
could be cut by 2,020 Megawatts.
This could be compared to the
highest energy usage in Bangkok
on the 8th of May 2015, on which
5,954.07 Megawatts were used.
The effort would mean a reduction
of energy usage of 8,034,694
Baht. In addition, the amount of
carbon dioxide gas could also be
cut by 1,057 tons.

โครงการสายใต้ดนิ เพือ่ รองรับ
การเป็นมหานครแห่งอาเซียน

The Underground Lines Project to Secure
the Position as a Metropolis of ASEAN
นายนิพนธ์ จิรทวีวุฒิ ผู้ช่วยผู้ว่าการวิชาการและบริหาร
พัสดุ การไฟฟ้านครหลวง แถลงข่าวเดินหน้าโครงการ
เปลีย่ นระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นระบบสายไฟฟ้าใต้ดนิ
เพิ่มจ�ำนวน 7 โครงการ ณ อาคารส�ำนักงานใหญ่ กฟน.
โดยในปี 2559 จะเริ่ ม ต้ น ด� ำ เนิ น โครงการทั้ ง สิ้ น 3
โครงการ คือโครงการสามเสน - รอบพระต�ำหนักจิตรลดา
รโหฐาน โครงการเทพารักษ์ - สุขุมวิท และโครงการ
วงเวียนใหญ่ - อรุณอมรินทร์ เพื่อการเป็นมหานครแห่ง
อาเซียนในอนาคต
Mr. Nipon Chirataweewoot, MEA Assistant Governor (Technology
and Material Management), has announced news about the
proceedings of 7 more projects for changing overhead power lines
to underground power lines at the MEA main office building. Three
projects will commence in 2016; the Sam Sen - Chitralada Villa
Royal Residence Circle project, the Theparak - Sukhumvit project
and the Wongwian Yai - Arun Amarin project so that we will be the
metropolis of ASEAN in the future.
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หน่วยงานต้นแบบจัดตัง้ ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารราชการ

Sample Institutions Setting up Official Information Centers
นายสุ ว พั น ธุ ์ ตั น ยุ ว รรธนะ รั ฐ มนตรี
ประจ�ำส�ำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน
มอบโล่ ป ระกาศเกี ย รติ คุ ณ หน่ ว ยงาน
ต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ.2540 ประจ� ำ ปี
งบประมาณ พ.ศ.2558 ให้แก่หน่วยงาน
ต่างๆ จ�ำนวน 127 หน่วยงาน ซึ่ง กฟน.
เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ได้รับโล่ประกาศ
เกี ย รติ คุ ณ ในครั้ ง นี้ โดยมี น างยศธร
ชินรุ่งเรือง ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารองค์กร
การไฟฟ้านครหลวง เป็นผูแ้ ทนหน่วยงาน
รับโล่ประกาศเกียรติคุณดังกล่าว ณ ตึก
สันติไมตรี ท�ำเนียบรัฐบาล

Mr. Suwaphan Tanyuwattana,
Minister of the Prime Minister’s
Office, was the chairman awarding
honors to sample institutions
setting up official information
centers as stated in the 1997
decree for the fiscal year 2015 to
127 different institutions. MEA was
one of the institutions, which
received the honors this time.
Mrs.Yosthon Chinrungruang,
MEA Assistant Governor
(Corporate), was the institution’s
representative who received the
honors in the Santimaitri Building
of the Government House.

กฟน. ประกาศผลรางวัล Energy
Mind Award 2015
MEA Announces Results of the
Energy Mind Award 2015

นายชั ย ยงค์ พั ว พงศกร รองผู ้ ว ่ า การ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและระบบสื่ อ สาร
การไฟฟ้ า นครหลวง เป็ น ประธานในพิ ธี
ประกาศผลรางวั ล มาตรฐานสถานศึ ก ษา
ดีเด่นด้านพลังงาน Energy Mind Award
2015 และมอบรางวัล 5 ดาวให้แก่สุดยอด
โรงเรี ย นดี เ ด่ น ด้ า นพลั ง งานที่ ผ ่ า นเกณฑ์
มาตรฐานในระดับตั้งแต่ 1 - 5 ดาว พร้อม
การน� ำ เสนอผลงานและแนวคิ ด ด้ า นการ
อนุรกั ษ์พลังงานและสิง่ แวดล้อมจากตัวแทน
นั ก เรี ย นโรงเรี ย นเซนต์ โ ยเซฟคอนเวนต์
ที่ชนะเลิศจากการแข่งขัน Global Youth
Eco-Leadership Summit 2016 ณ โรงแรม
แอมบาสซาเดอร์

Mr.Chaiyong Puapongsakorn, MEA Deputy
Governor (Information and Communication
Technology), was the chairman of the ceremony
for announcing results of outstanding educational
institution standards for energy - the Energy Mind
Award 2015. He awarded the 5-star award to
outstanding schools in aspects of energy, which had
passed standards from 1 - 5 stars. There was also
a presentation of outcomes and ideas for saving
energy and environmental protection by student
representatives of Saint Joseph Convent School,
which won the Global Youth Eco-Leadership Summit
2016 contest at the Ambassador Hotel.
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POWER FOCUS

นวัตกรรมแห่ง
พลั
ง
งานทางเลื
อ
ก
Innovation of Alternative Energy

เรื่อง ณวดี ปัตเมฆ / Nawadee Patmek

เพราะการใช้พลังงานหลักในวันนี้ก�ำลังเดิน
ไปสู่ทางตัน การมองหา “พลังงานทางเลือก
ใหม่ๆ” จึงเป็นสิ่งที่ผู้คนในหลากหลายวงการ
ก�ำลังร่วมด้วยช่วยกัน และนี่คือนวัตกรรม
ที่ล้วนเป็นทางเลือกใหม่ ที่จะมาช่วยแบ่งเบา
ภาระหนักๆ ของเหล่าพลังงานหลักทัง้ หลาย...
Nowadays, energy consumption is heading
to a dead end. As a result, many sectors
are cooperating in search for alternative
energy sources. The following are innovations
that will lessen reliance on main energy
sources.
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ยิ่งปั่น ยิ่งได้พลังงาน

หลังจากที่ผลิตภัณฑ์ 5 Hour Energy
ประสบความส� ำ เร็ จ อย่ า งงดงาม ท� ำ ให้
Bhargava นักธุรกิจชาวอินเดีย เจ้าของแบรนด์
กลายเป็นเศรษฐีในพริบตา แต่สิ่งแรกที่เขา
ตัดสินใจลงมือท�ำในทันที กลับไม่ใช่เรือ่ งของ
การบริหารเม็ดเงินให้งอกเงย ทว่ากลายเป็น
การพัฒนาเรื่องของพลังงานไฟฟ้าในแถบ
ชนบทของอินเดีย เพื่อเปลี่ยนให้คนที่เคยอยู่
กันอย่างปราศจากไฟฟ้า ได้มีชีวิตที่สะดวก
สบายมากขึ้น
การพั ฒ นาของเขาเริ่ ม ต้ น จากการ
ส�ำรวจวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นเพื่อให้การ
สร้างพลังงานบริสุทธิ์จากสองแรงของผู้คน
ไม่แหวกแนวหรือยากเกินกว่าจะลงมือท�ำ
จนในที่สุดก็ได้ค้นพบ “จักรยาน ” เขาจึง
ต่อยอดจนกลายเป็น “จักรยานไฟฟ้า” โดย
จั ก รยานคั น นี้ ป ระกอบไปด้ ว ยแบตเตอรี่
ที่สะสมพลังงานของบรรดานักปั่นไว้ เมื่อ
ชาร์จจนแบตเตอรี่เต็ม คุณจะสามารถยก
ไปใช้ที่ไหนก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นไฟให้กับการ
หุงต้ม การศึกษา หรือกระทั่งในโรงพยาบาล
ที่ส�ำคัญนอกจากความบริสุทธิ์ของพลังงาน
ทีเ่ กิดขึน้ จะไม่ไปท�ำร้ายธรรมชาติแล้ว ยังจะ
ท�ำให้ชาวอินเดียมีสุขภาพที่ดีขึ้นจากการ
ได้ออกก�ำลังกายอีกด้วย

More cycling, more power

After the great success of the product
“5 Hour Energy”, Bhargava, an Indian
businessman and brand owner became
a billionaire overnight. But the very first
thing that he further embarked on was not
managing his assets. Instead, he developed
electric energy in Indian rural provinces for
more convenient life of inhabitants in those
regions.
His energy development started from
taking surveys of the local way of life, so
that clean energy generation by local labors
would not be too alienated from local
practices or infeasible. Eventually, he
started with a “bicycle” and developed it
into an “electricity-generating bicycle.” This
bicycle is composed of a battery which
stores electricity. After the battery is fully
charged, you can detach the battery to be
used anywhere else such as for cooking,
learning, or even in a hospital. Aside from
the fact that it is clean energy and doesn’t
harm nature – Indian users will have better
health from the exercise of bicycling as well.

เปลี่ยนพลังงานความร้อน
จากดวงอาทิตย์ สู่เตาอบในห้องครัว

อุปกรณ์ชาร์จแบตฯ พลังน�้ำ

แม้จะถูกออกแบบมาพร้อมกับสโลแกน
ของความสบายส�ำหรับนักเดินทางประเภท
แอดเวนเจอร์ อย่างปีนเขา เดินป่า หรือ
ขีจ่ กั รยานทางไกล แต่เราเชือ่ ว่า Power Trekk
อุปกรณ์ชิ้นนี้มีดีมากกว่านั้น ด้วยการสร้าง
นวัตกรรมทางเลือกใหม่ขนึ้ มาท�ำให้สามารถ
ชาร์ จ แบตเตอรี่ ไ ด้ แ ม้ ก ระทั่ ง อยู ่ ใ นน�้ ำ
เพราะ Power Trekk มาพร้อมคุณสมบัติ
ในการส่งกระแสไฟผ่านพลังน�้ำ โดยใช้หลัก
ในการเปลี่ยนไฮโดรเจนเป็นพลังงานไฟฟ้า
ซึง่ วิธใี ช้กไ็ ม่ยาก เพียงแค่บรรจุกอ้ นเชือ้ เพลิง
ลงไป เปิดฝาออกและเติมน�้ำ เพียงเท่านี้เรา
ก็สามารถชาร์จไฟกับเจ้าเครื่องนี้ได้ทันที

ถือเป็นการผสมผสานทางเทคโนโลยี
ที่ยอดเยี่ยม กับการน�ำพลังงานแสงอาทิตย์
มาบรรจุไว้ในขวดตามหลักการของพลังงาน
โซลาร์เซลล์ ก่อนจะน�ำมาต่อยอดเป็นอุปกรณ์
ชิ้ น ส� ำ คั ญ ในห้ อ งครั ว โดยเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง
ของเตาอบที่ให้ความร้อนสูงถึง 550 องศา
ฟาเรนไฮต์ ภายใน 2-3 นาที ทั้งยังอบขนม
ได้ ปรุงอาหารได้ อุ่นแกงได้ โดยไม่ต้องใช้
พลังงานอื่นมาช่วยแม้แต่น้อย
Changing thermal energy
from the sun to energy for
cooking in your kitchen

This is an amazing technological combination
which stores solar energy in a bottle
according to solar cell energy principles,
and releases it into your main equipment
in the kitchen. Solar energy is transmitted
into an oven whose temperature can be
raised to 550 Fahrenheit Degree in only 2-3
minutes. The oven can bake, cook, and
warm up foods without reliance on other
energy sources.

Power Trekk

Although it was originally designed under the slogan “Convenience of adventure
travelers”, for travelers who love to hike, roam through the forest or cycle long
distances, Power Trekk can do more than that. The battery of this alternative energy
innovation can be charged even under water, as it changes Hydrogen to become
electric power and therefore, generates electricity with water power. You only have
to load the energy puck, open the lid, and add some water. Then you can charge
your device with electricity from Power Trekk right away.

เมื่อคุณสามารถชาร์จแบตเตอรี่
ผ่านต้นไม้ได้

เชื่อเถอะว่าต้นไม้มีดีมากกว่าแค่ช่วย
โลกนี้ไม่ให้ร้อน เพราะจากการมองโลกใน
มุมต่าง ท�ำให้มสี ตาร์ทอัพโปรเจ็กต์กลุม่ หนึง่
ได้สร้างสรรค์ Bioo Lite กระถางต้นไม้ที่จะ
เปลี่ยนให้พืชสีเขียวทุกชนิดกลายเป็นแหล่ง
พลังงานในการชาร์จแบตเตอรีก่ นั ได้ ภายใต้
กระบวนการสังเคราะห์แสงของต้นไม้ที่ถูก
กักเก็บไว้บนแผงอัจฉริยะ ซึ่งเมื่อมีปริมาณ
มากพอ คุณก็สามารถชาร์จโทรศัพท์มือถือ
แท็บเล็ต หรืออุปกรณ์ต่างๆ ได้ในทันที

When you can charge your
battery through the trees

Believe me that trees can do more than just
prevent global warming. With a different
world vision, one start-up project created
Bioo Lite, - a flowerpot that will change all
green trees to energy sources from which
you can use to charge a battery. With the
photo synthesis process of trees, the pot
stores gained energy in electric panels.
When the stored energy is adequate, you
can charge the battery of your mobile,
tablet or other devices from the tree-pot.
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เผยยุทธศาสตร์ กฟน.
สู่องค์กรคุณภาพของประเทศ

มาริ
ส
า
วงศ์
ถ
ร
ิ
วิ
ท
ย์
รองผู้ว่าการแผนและพัฒนาองค์กร

MEA STRATEGIES TO BECOMING A QUALITY NATIONAL ORGANIZATION

MARISA
WONGTIRAWIT
Deputy Governor (Strategy and Organization Development)
เรื่อง Taraporn ภาพ Elite Pub

เพื่อยกระดับคุณภาพของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น พร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการของประชาชน และก้าวทันกับ
ความเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคใหม่ กฟน. จึงก่อตั้งสายงานใหม่ในชื่อ
“แผนและพัฒนาองค์กร” เพื่อท�ำหน้าที่วางยุทธศาสตร์และพัฒนา กฟน.
ให้เป็นองค์กรทีเ่ ติบโตอย่างยัง่ ยืน แต่จะเติบโตอย่างมัน่ คงและมีประสิทธิภาพ
อย่างไร...เรามีโอกาสพูดคุยกับ คุณมาริสา วงศ์ถริ วิทย์ รองผูว้ า่ การแผนและ
พัฒนาองค์กร หนึง่ ในผูค้ วบคุมแผนงานคนส�ำคัญ ทีจ่ ะมาเผยถึงการผลักดัน
ยุทธศาสตร์ในครั้งนี้...
35 ปีในบ้านหลังใหญ่ของ กฟน.
คุณมาริสาเริ่มต้นท�ำงานให้กับ กฟน.ในต�ำแหน่ง
เศรษฐกร ฝ่ายวิศวกรรมโครงการ ซึ่งมีภารกิจดูแล
แผนการลงทุนของ กฟน. ในอนาคต ก่อนจะได้รับ
มอบหมายให้ดูแลรับผิดชอบงานด้านการวางแผน
อัตราโครงสร้างค่าไฟฟ้า จนเมือ่ องค์กรมีวสิ ยั ทัศน์ทจี่ ะ
ขยายธุรกิจไปสู่ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องมากขึ้น เธอจึงได้รับ
มอบหมายให้เข้ามาดูแลงานด้านการพัฒนาธุรกิจ
ก่อนจะก้าวเข้ามารับต�ำแหน่งในปัจจุบัน
“ตลอดระยะเวลาที่ ท� ำ งานให้ กั บ กฟน. กว่ า
35 ปี คิดเสมอว่างานที่ได้รับมอบหมาย คือสิ่งท้าทาย
ที่เราต้องเต็มที่และท�ำให้ดีที่สุด พร้อมพยายามเรียนรู้
จากงานที่ท�ำ และเปิดใจรับฟังความคิดเห็นผู้อื่นด้วย
เมื่อเราท�ำงานด้วยความสุข ก็จะสามารถท�ำงานทุกชิ้น
ได้มปี ระสิทธิภาพ แต่ในทีส่ ดุ ‘The best is not enough’
ดังนั้นจึงต้องพยายามท�ำให้ดีขึ้นกว่าเดิมไปอีกเรื่อยๆ”
คุณมาริสากล่าว

In order to elevate the service quality of the Metropolitan
Electricity Authority (MEA) to be more effective and
more appropriate in responding to the needs of the
people and catch up to changes in our modern world,
MEA has established a new department called
“Strategy and Organization Development” to plan all
work operations of MEA and come up with strategies
to push for sustainable growth. As to how MEA can
grow securely and effectively…we have been honoured
with the opportunity to discuss it with Mrs. Marisa
Wongtirawit, Deputy Governor (Strategy and
Organization Development), one of the most important
individuals behind MEA current operation plans.
And today, she will discuss with us on how MEA
will go and push forward their strategies.
35 Years in the Great Home of MEA
Mrs. Marisa started out working with MEA as an
economist in project engineering department, which
is tasked with all planning for future investments
of MEA When MEA decided to expand its business
operations to other businesses related to its current
operations, Mrs. Marisa was appointed to oversee
business development before she was eventually
promoted to her current position.
“For more than 35 years that I have been working
with MEA, I always think that the works that I have been
assigned to do are the challenges that I have to work
on with the best of my abilities. I know that I have to try
my hardest and learn new things from the works I do.
It is equally important that I must open my heart and
listen to other people’s opinions. When I work with my
heart and enjoy it, I know I can do everything with great
efficiency. But ultimately, I always realise that “The best
is not enough” and so I keep on trying. I have to make
everything better and better.”
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จุดเริ่มต้นสายงานแผนและพัฒนาองค์กร
สืบเนื่องจาก กฟน. มีนโยบายในการ
พั ฒ นาองค์ ก รตามเกณฑ์ ร างวั ล คุ ณ ภาพ
แห่งชาติ หรือ Thailand Quality Award
(TQA) เพื่ อ สอดรั บ กั บ นโยบายกระทรวง
การคลั ง กฟน.จึ ง ได้ ก ่ อ ตั้ ง สายงานแผน
และพัฒนาองค์กรแยกออกมาอย่างชัดเจน
ในปี พ.ศ.2555 แทนการรวมอยู่ในสายงาน
อืน่ เหมือนเช่นทีผ่ า่ นมา โดยมีหน้าทีด่ แู ลการ
บริหารจัดการ 4 ฝ่าย คือ ฝ่ายแผนกลยุทธ์
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพองค์กร ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
และฝ่ายเศรษฐกิจพลังไฟฟ้า โดยมีบทบาท
ส�ำคัญคือ การวางยุทธศาสตร์ให้สัมฤทธิผล
นั่นเอง
“เราดูแลในเรือ่ งการวางแผนยุทธศาสตร์
การพั ฒ นาธุ ร กิ จ และบริ ก ารใหม่ ๆ ของ
กฟน. ที่ น อกเหนื อ ไปจากการขายไฟฟ้ า
การก�ำหนดอัตราค่าไฟ และการรับซือ้ ไฟจาก
ผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน รวมทั้งเรา
เป็นกลไกส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน กฟน.
สูก่ ารเป็นองค์กรชัน้ เลิศ (High Performance
Organization)”
การจะพัฒนาและขับเคลื่อน กฟน.ให้
เป็นองค์กรชั้นเลิศถือเป็นเรื่องท้าทาย ทั้งนี้
มีกญ
ุ แจส�ำคัญคือ การมุง่ เน้นในเรือ่ งคุณภาพ
ของพนักงานและความมีประสิทธิภาพใน
องค์กร ผ่านการปลูกฝังแนวคิด “QSCG”
ให้กับพนักงาน โดย Q คือ Quality เป็น
เรื่องของการพัฒนาคุณภาพ S คือ Speed
เป็นการท�ำงานที่รวดเร็วฉับไว C คือ Cost
Effectiveness การค�ำนึงถึงต้นทุนที่คุ้มค่า
และเกิดประโยชน์สูงสุด และ G คือ Green
and Governance การค�ำนึงถึงสิ่งแวดล้อม
และการก�ำกับกิจการที่ดีนั่นเอง
ก้าวเติบโตท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง
“นอกจากปัจจัยภายนอกทีเ่ ปลีย่ นแปลง
ทั้งด้านนโยบายภาครัฐ ปัจจัยทางเศรษฐกิจ
พฤติ ก รรมหรื อ ความต้ อ งการของลู ก ค้ า
รวมถึงเทคโนโลยีที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว
ภายในองค์ ก รเองก็ มี ก ารเปลี่ ย นแปลง
ไปด้วยเช่นกัน อย่างงานแผนและพัฒนา
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การจะพัฒนาและขับเคลื่อน
กฟน. ให้เป็นองค์กรชั้นเลิศ
ถือเป็นเรื่องท้าทาย ทั้งนี้
มีกุญแจส�ำคัญคือ การมุ่งเน้น
ในเรื่องคุณภาพของพนักงาน
และความมีประสิทธิภาพ
ในองค์กร ผ่านการปลูกฝัง
แนวคิด “QSCG”

องค์ ก ร เป็ น งานเชิ ง วิ ช าการที่ ต ้ อ งมี
นั ก วิ เ คราะห์ ช ่ ว ยระดมสมองเพื่ อ สร้ า ง
องค์ความรู้ใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น ปัจจุบันเรามี
นักวิเคราะห์ทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ในองค์กร
มากมาย เพราะไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นใด สิ่งที่
ท้าทายเราต้องเต็มที่และท�ำให้ดีที่สุด และ
หัวใจส�ำคัญคือ เราต้องผลักดันพนักงาน
ให้เป็นคนที่เก่ง เก่งทั้งในเรื่องงาน เรื่องคน
และเก่งในเชิงความคิด”

The Beginning of the Line of Work
in Strategy and Organization
Development
Due to the fact that Ministry of Finance
resolved that MEA must develop its
organization according to the criteria for
Thailand Quality Award (TQA), MEA has
established its new department to oversee
Strategy and Organization Development,
separated more clearly from other
departments in B.E. 2555 (2012)
“We oversee the operations on the
aspect of planning and strategies of MEA,
especially new business developments
for MEA, apart from selling electricity,
determining the rates of charges and
buying electricity from renewable energy
private generators. We are the component
that drives MEA to become a high
performance organization”.
Developing and driving MEA to
excellence is certainly a challenge, but it
can still be done through instilling the
idea “QSCG” in all MEA employees. “Q”
or Quality centers on quality development.
“S” or Speed stands for working quickly
and swiftly. “C” or Cost Effectiveness
indicates how we must take into account
the cost of all operations and make sure
that the value is maximized and genuinely
worthwhile. And last but not least, G or
“Green and Governance” is to take into
consideration the possible environmental
effects and the signif icance of good
governance within the organization.

คุณมาริสาขยายความต่ออีกว่า นอกจาก
ความเก่งทีต่ อ้ งสร้างเสริมแล้ว ความรูล้ กึ รูจ้ ริง
ในงานที่ท�ำอยู่ก็เป็นสิ่งส�ำคัญ นอกจากนี้ยัง
ต้องท�ำงานแบบทีมเวิรก์ และติดต่อประสาน
งานกับผู้อื่นได้ สุดท้ายคือ ต้องสามารถ
ส่ ง ต่ อ ความคิ ด ให้ ค นในองค์ ก รมองเห็ น
ทิศทางและเป้าหมายเดียวกัน จึงจะเกิด
ประสิทธิผลต่อองค์กรอย่างสูงสุด
ความส�ำเร็จเกิดขึ้นได้จากทุกความร่วมมือ
“สายงานแผนและพัฒนาองค์กร เป็น
สายงานที่ต้องท�ำร่วมกับทุกคนทั้งภายใน
และภายนอกองค์กร ผลส�ำเร็จจึงเกิดจาก
ทุกสายงานใน กฟน.ที่ให้ความร่วมมือจะเป็น
ผู้แนะน�ำให้สายงานต่างๆ ใน กฟน. เล็งเห็น
ถึงความส�ำคัญของการจัดการเชิงรุกและ
ก้าวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก เช่น
เรื่องของเทคโนโลยีที่น�ำมาสู่การปรับปรุง
การบริการให้สะดวกสบายและทันสมัยขึ้น
กล่ า วโดยสรุ ป คื อ เราเป็ นกลไกที่ ก ระตุ ้ น
ให้เห็นถึงความส�ำคัญในการปรับปรุงและ
พัฒนาตัวเอง น�ำไปสู่การขยายผลลงมือท�ำ
จนเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ท�ำให้เกิด
การสร้างทีมงานและสร้างคนที่มีคุณภาพ
ซึ่งสิ่งนี้คือความท้าทายของสายงานนี้ค่ะ”
ความคาดหวังในก้าวต่อไปของ กฟน.
“ปัจจุบันนี้สิ่งต่างๆ เปลี่ยนแปลงเยอะ
มาก และเปลี่ยนแปลงเร็วกว่าอดีต เราจึง
อยากเห็ น กฟน. เป็ น องค์ ก รรั ฐ วิ ส าหกิ จ
ที่ ค นในองค์ ก รเน้ น กลยุ ท ธ์ เ ชิ ง รุ ก มากขึ้ น
และกล้าก้าวออกจากสิ่งที่เป็น safe zone
ในขณะเดียวกันก็รักษาจุดแข็งของเราไว้
นั่นก็คือ ความซื่อสัตย์และน่าเชื่อถือของ
กฟน.”
การรับฟังทุกเสียงจากประชาชนและ
ลูกค้า ทั้งความต้องการ ความคาดหวัง ข้อ
ติชมและข้อเสนอแนะ เพื่อน�ำเสียงสะท้อน
เหล่ า นี้ ม าวางแผนและพั ฒนา กฟน. ให้
เติ บ โตอย่ า งยั่ ง ยื น เป็ น องค์ ก รที่ มี ร ะบบ
ไฟฟ้าที่มีคุณภาพ การบริการประทับใจ ร่วม
เคียงคู่กับสังคมและสิ่งแวดล้อมตลอดไป

คุณมาริสา วงศ์ถิรวิทย์
รองผู้ว่าการแผนและพัฒนาองค์กร

Mrs. Marisa Wongtirawit
Deputy Governor (Strategy and Organization Development)

Steps of Growth in the Midst
of Changes
“Apart from external factors that have
changed, in public policies, economic
factors, customers’ behaviours or customers’
demands, along with rapidly developing
technology, changes also occur inside of
the organization. This is especially the case in
the line of work for strategy and organization
development which is essentially an
academic work that needs analysts
to brainstorm and create new bodies of
knowledge. This is why there are many
analysts within the organization working
together to brainstorm and come up
with the most effective strategies for
the organization.
Success Can Happen
with All Cooperation
“Strategy and Organisation Development
is a line of work which relies on everybody
in the organization. Our success can only
come about when every line of works, every
department within MEA cooperates well
with us. We are only the mechanism to
prompt everyone in the organization to
realize and understand the significance of
self-improvement and self-development
which can lead to actual implementation
and subsequently the changes that
are better and ultimately the creation of
teamworks and personnel of great quality.”

คุณรุจ เหราบัตย์
ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง

Mr. Ruj Herabat
MEA Assistant Governor

การรับฟังทุกเสียงจากประชาชน
และลูกค้า ทั้งความต้องการ
ความคาดหวัง ข้อติชมและ
ข้อเสนอแนะ เพื่อน�ำเสียงสะท้อน
เหล่านี้มาวางแผนแลพัฒนา
การไฟฟ้านครหลวงให้เติบโต
อย่างยั่งยืน
Hopes in the Next Steps for MEA
“We want to see MEA as a state
enterprise with its personnel putting more
emphasis on proactive strategies and who
are more eager to step out of their safe
zone. At the same time, we also want
to maintain our strength, which is our
honesty and credibility. ”
We must listen to the voices of our
customers and the general public, whether
they are about their needs, their expectations,
their complaints or their suggestions and
bring all these reflections to develop, plan
and bring Metropolitan Electricity Authority
to the pathway toward sustainable growth,
and to become the organization that
provides high quality electricity system,
with impressive services along side our
society and the environment.
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I N S IDE M EA

เรื่อง Pattama ภาพ Elite Pub

คุณภาพชีวิตดีได้
ด้วยการบริหารจัดการไฟฟ้า

เนตรนารา อุ่นใจ
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายเศรษฐกิจพลังไฟฟ้า
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ทุ ก วั น นี้ ธุ ร กิ จ รายเล็ ก จนถึ ง รายใหญ่
สามารถใช้ ไ ฟฟ้ า ส� ำ หรั บ ด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ
อย่ า งเต็ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและเพี ย งพอกั บ
ความต้องการ ส่วนหนึ่งเพราะการไฟฟ้านครหลวงมี ห น่ ว ยงานที่ ส� ำ คั ญ นั่ น คื อ
ฝ่ า ยเศรษฐกิ จ พลั ง ไฟฟ้ า ซึ่ ง ท� ำ หน้ า ที่
พยากรณ์ ค วามต้ อ งการไฟฟ้ า ของผู ้ ใ ช้
ได้อย่างแม่นย�ำ พร้อมกันนี้ ก็ยงั ดูแลจัดการ
ด้านการใช้ไฟฟ้าให้มีความยั่งยืนอีกด้วย
“บทบาทส� ำ คั ญ ของฝายเศรษฐกิ
จ
่
พลังไฟฟ้า คือการจัดหาพลังงานไฟฟ้า ทีต่ อ้ ง
อาศัยการพยากรณ์ปริมาณความต้องการ
ใช้ไฟฟ้า เพือ่ ให้ กฟน.สามารถวางแผนระบบ
จัดจ�ำหน่ายได้เพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชน จากนั้ น จึ ง ด� ำ เนิ น การท� ำ
สัญญาจัดซื้อพลังงานจากผู้ผลิต ส่วนอีก
บทบาทหนึง่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับประชาชนโดยตรง
ก็คอื การออกแบบอัตราค่าไฟฟ้า การวิเคราะห์
ต้นทุนค่าไฟฟ้า รวมทั้งส่งเสริมมาตรการ
ใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพตามนโยบาย
ภาครัฐด้วย”
คุณเนตรนารา อุ่นใจ ผู้อ�ำนวยการฝ่าย
เศรษฐกิ จ พลั ง ไฟฟ้ า บอกเล่ า ถึ ง แนวคิ ด
ส�ำคัญในการท�ำงานเพือ่ มอบความพึงพอใจ
ให้กับลูกค้า “เรามองทุกคนที่เข้ามาติดต่อ
ประสานงานกับ กฟน. คือ ลูกค้าคนส�ำคัญ
และเป็ น ที ม เดี ย วกั น ไม่ ว ่ า จะเป็ น ผู ้ ผ ลิ ต
ไฟฟ้าหรือประชาชนก็ตาม เราต้องน�ำเสนอ
การบริ ก ารที่ ดี และคอยตรวจสอบความ
ต้องการให้สอดคล้องกัน ในยามทีเ่ กิดปัญหา
ก็ต้องร่วมกันแก้ไข สิ่งส�ำคัญคือ ต้องร่วม
แบ่งปันข้อมูลข่าวสาร และสื่อสารระหว่าง
กัน เพื่อสร้างความเข้าใจให้มากที่สุด”

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร
เราคาดหวังให้ กฟน. เติบโต
เป็นองค์กรที่มั่นคง โดยมุ่งมั่น
ท�ำหน้าที่ให้ดีที่สุด ในการจัดการ
ระบบไฟฟ้าให้บริการแก่ผู้ใช้
อย่างพอเพียง

ในวันนี้ฝ่ายเศรษฐกิจพลังไฟฟ้ามุ่งมั่น
วางแผนจัดหาไฟฟ้าให้เป็นระบบ พร้อมกับ
ท�ำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยกระบวนการ
ตรวจสอบที่แม่นย�ำ และท�ำงานประสาน
ร่วมกันระหว่างผู้ซื้อไฟฟ้า ผู้ขายไฟฟ้า และ
ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด
ทั้ ง นี้ ใ นปั จ จุ บั น ภาครั ฐ ได้ เ ข้ า มา
สนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด การใช้ พ ลั ง งานทดแทน
มากขึ้ น ทางด้ า น กฟน. ก็ ไ ด้ ข านรั บ ต่ อ
นโยบายประหยัดพลังงานของรัฐด้วยเช่น
กัน “นอกจากเราจะรับซือ้ พลังงานไฟฟ้าจาก
การไฟฟ้ า ฝ่ า ยผลิ ต แล้ ว กฟน. ยั ง รั บ ซื้ อ
ไฟฟ้าจากผู้ผลิตพลังงานทดแทนจาก Solar
PV Rooftop ด้วย ท�ำให้ปัจจุบันมีสัดส่วนผู้
สนใจลงทุนผลิตไฟฟ้าเพื่อขายให้กับ กฟน.
เพิ่มมากขึ้น ส่วนครัวเรือนหรือภาคเอกชน
ใดทีผ่ ลิตไฟฟ้าขึน้ ใช้เอง กฟน. ก็ยงั ช่วยดูแล
ระบบให้สามารถเชื่อมต่อและรองรับการ
ใช้งานร่วมกันได้อีกด้วย”
“ในฐานะที่ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ขององค์ ก ร
เราคาดหวั ง ให้ กฟน. เติ บ โตเป็ น องค์ ก ร
ที่มั่นคง โดยมุ่งมั่นท�ำหน้าที่ให้ดีที่สุด ใน
การจั ด การระบบไฟฟ้ า ให้ บ ริ ก ารแก่ ผู ้ ใ ช้
อย่างพอเพียง และในขณะเดียวกันก็พร้อม
สร้ า งความยั่ ง ยื น ด้ า นการพลั ง งานให้ กั บ
ประเทศชาติด้วย”

Better Quality of Life
with Electricity Management
Natenara OonCHai
Director of Power Economics Department
Nowadays, all businesses, whether
big or small, can use electricity to
operate their businesses to full effectiveness and also more adequately.
Essentially, this is the result of the work
performed by the Power Economics
Department in MEA, which is responsible
for forecasting the demands for electricity
with great precision. In addition, the
department is also in charge of overall
management to ensure the sustainability
of energy use.
“One important role of the Power
Economics Department is to look for
sources of electricity power which relies
on forecasting electricity demands--to
ensure that MEA can plan its distribution
system to adequately supply electricity to
the people. Then, MEA will make plans and
contracts to buy electricity from electricity
generators. Another equally important
role and more directly connected with the
people is setting the electricity rates,
conducting analysis on the costs of
electricity, as well as promoting measures
to ensure the more effective use of energy
according to public sector policies”
Ms. Natenara Oonjai, the Director
of Power Economics Department, told
us more about the important concept of
the department’s operations to ensure
customers satisfaction. “We regard
everyone who comes to MEA to coordinate
with us as our valued customers and part
of our team, whether they are electricity
generators or citizens. We want to offer
good services and always make sure to
investigate all demands so that they accord
with what we are trying to do. And when
there are problems, it is imperative that
we must solve the problems together. The
important thing is that we must share the
information and communicate well in order
to create good and thorough understanding
among all departments.”
Today, the Power Economics
Department is determined to devise plans

to ensure a systematic search for our
electricity supply as well as work with
great efficiency, with accurate inspection
and mutual cooperation between buyers
of electricity, sellers of electricity and the
general public with highest efficiency.
In addition, currently, the government
sector has provided more support to
encourage a greater use of renewable
energy. In light of that, MEA has also
responded to the government’s saveelectricity policies as well. “Apart from
buying electricity from the Electricity
Generating Authority of Thailand (EGAT),
we also buy electricity generated from
renewable energy with Solar PV Rooftop.
As a result, currently, there are more
people interested in making investments
to generate electricity to sell to MEA.
As for households and members of the
private sector, which generate electricity
for their own use, MEA will assist with their
systems maintenance to ensure that they can
connect and are well equipped for the
possibility of mutual use.”
“As part of the organization, we
expect MEA to grow and become a stable
organization. We are determined to do
our best to manage our electricity system
in order to adequately provide electricity,
together with taking necessary measures
to ensure sustainability in terms of energy
for our country.”
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กฟน. ก้าวไกลอย่างมีมาตรฐาน

สุธิดา สินธวานนท์
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพองค์กร
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ก้ า วสู ่ ยุ ค ใหม่ ข องการไฟฟ้ า นครหลวง (กฟน.)
ยกระดั บ คุ ณ ภาพและพั ฒ นาองค์ ก รในทุ ก ด้ า น
เป็ น องค์ ก รสมรรถนะสู ง ผู ้ ส ร้ า งประโยชน์ ใ ห้ กั บ
ภาคธุรกิจ ประชาชน และประเทศชาติอย่างยั่งยืน
โดยมีฝ่ายพัฒนาคุณภาพองค์กร เป็นกลไกส�ำคัญ
ที่ ผ ลั ก ดั น ให้ เ กิ ด การปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาภายใน
การไฟฟ้ า นครหลวง ทั้ ง ด้ า นการพั ฒ นาผู ้ น� ำ
การพั ฒ นาคุ ณ ภาพคน การวางยุ ท ธศาสตร์
การปรับปรุงระบบงานกระบวนงาน ระบบการวัดผล
และการบริการลูกค้า
คุณสุธิดา สินธวานนท์ ผู้อ�ำนวยการฝ่ายพัฒนา
คุณภาพองค์กร น�ำทีมประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ
ภายใน กฟน. ให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการท�ำงานให้ดีขึ้น เพื่อส่งต่อคุณภาพ
และบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าอย่างยั่งยืน
“เรามุ ่ ง มั่ น พั ฒ นาในทุ ก ภาคส่ ว นเพื่ อ ให้ เ กิ ด
การยกระดับขององค์กรอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็น
การสนับสนุนให้สายเขตปรับปรุงการบริการที่ดีขึ้น
เพื่อให้ลูกค้ารู้สึกว่า กฟน. คือเพื่อนที่รู้ใจ ทางด้าน
ฝ่ า ยการตลาด ก็ ต ้ อ งคอยวางกลยุ ท ธ์ ที่ ส ามารถ
ตอบโจทย์ ค วามต้ อ งการให้ แ ก่ ลู ก ค้ า มากที่ สุ ด
จัดท�ำการส�ำรวจความคิดเห็นของลูกค้าในทุกไตรมาส
เพื่ อ น� ำ มาปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาและแก้ ไ ขจุ ด บกพร่ อ ง
ในทุ ก จุ ด รวมทั้ ง สร้ า งมาตรฐานการท� ำ งานของ
การไฟฟ้านครหลวงเขตต่างๆ ให้ดูแลลูกค้าได้อย่าง
ดีที่สุดอีกด้วย”
ในทุกๆ การปรับปรุงงานดังกล่าวนั้น ก็ได้น�ำ
เครื่ อ งมื อ ในการประเมิ น ผลการด� ำ เนิ น งานและ
ระบบบริหารจัดการคุณภาพระดับสากล จากระบบ
การประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise
Performance Appraisal : SEPA) ของกระทรวง
การคลัง และมาตรฐานรางวัลคุณภาพแห่งชาติหรือ
Thailand Quality Award (TQA) มาใช้ในการประเมิน
เพื่อให้ได้มาตรฐานที่แท้จริงอีกด้วย เพื่อให้ลูกค้า
มั่นใจในคุณภาพและศักยภาพของ กฟน.
“การเป็ น องค์ ก รสมรรถนะสู ง เที ย บเท่ า สากล
คือเป้าหมายหลักของเรา ด้วยเหตุนี้จึงท�ำให้ กฟน.
น้อมรับฟังเสียงสะท้อนจากลูกค้าทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศเป็นส�ำคัญ พร้อมทั้งไม่หยุดที่จะพัฒนา
คุณภาพ โดยเรายึดหลัก QSCG เพื่อให้การท�ำงาน
มีคุณภาพ รวดเร็ว คุ้มค่า และโปร่งใส เน้นสร้าง

MEA taking a step forward towards developing standards

เรามุ่งมั่นพัฒนาในทุกภาคส่วน
เพื่อให้เกิดการยกระดับขององค์กร
อย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นการ
สนับสนุนให้สายเขตปรับปรุงการ
บริการที่ดีขึ้น เพื่อให้ลูกค้ารู้สึกว่า Director of Organization Quality Development
กฟน. คือเพื่อนที่รู้ใจ Welcome to the new age of the Metropolitan organizations is one of our main goals.

Suthida Sinthavanont

ความเข้ ม แข็ ง ภายในองค์ ก ร โดยพั ฒ นา
บุ ค ลากรให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เกิ ด ความ
ภาคภู มิ ใ จในผลงานของตน และสร้ า ง
ความรักความผูกพันกันในองค์กร ในฐานะ
ผู้น�ำก็ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกทีมด้วย
โดยต้องลงมือท�ำให้เห็นเป็นตัวอย่าง รวม
ทั้งสนับสนุนและช่วยเหลือการท�ำงานเป็น
ทีมเดียวกัน”
จากประสบการณ์ท�ำงานที่ กฟน. มา
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2530 คุณสุธิดายังเห็นได้ถึง
การพัฒนาเปลี่ยนแปลงของ กฟน. ไม่ว่า
จะเป็นเรื่องขององค์ความรู้ที่ไม่เคยหยุดนิ่ง
และการให้ลูกค้าได้รับสิ่งที่ดีที่สุด “ปัจจุบัน
นี้ กฟน. ไม่ได้เป็นแค่ผู้ขายไฟอย่างเดียว แต่
เราน�ำเสนอบริการทีด่ ที สี่ ดุ ทัง้ ยังน�ำเรือ่ งไอที
หรือเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาพัฒนาองค์กร
ปรับปรุงระบบและการบริการให้ทันสมัยขึ้น
ลูกค้ามั่นใจได้ในระบบไฟฟ้าที่เสถียรของ
เรา เปิดสวิตซ์เมื่อไหร่ มีไฟแน่นอน ในยาม
ฝนฟ้าคะนอง หากเกิดเหตุไฟฟ้าขัดข้อง เรา
จะเข้าไปแก้ไขให้สำ� เร็จทันใจ ทัง้ ยังสามารถ
แจ้ ง เหตุ ขั ด ข้ อ งผ่ า นแอพพลิ เ คชั่ น MEA
Smart Life ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว หรือ
สามารถขอใช้ ไ ฟฟ้ า ผ่ า นอิ น เตอร์ เ น็ ต ได้
อี ก ด้ ว ย นอกจากนี้ เ รายั ง เป็ น องค์ ก รที่
รั บ ผิ ด ชอบต่ อ พลั ง งานของชาติ โดย
การสนั บ สนุ น ผู ้ ใ ช้ ใ ห้ รู ้ จั ก ใช้ ไ ฟฟ้ า อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ”
พนั ก งานของ กฟน. ทุ ก คนต่ า งร่ ว ม
ระดมสมองและความช�ำนาญมาใช้อย่าง
เต็มศักยภาพ เพือ่ พัฒนาองค์กรให้เป็นทีห่ นึง่
ในใจของลูกค้า ตามคติที่ว่า “ระบบไฟฟ้า
มั่นคง บริการมั่นใจ ห่วงใยสังคม

Electricity Authority (MEA) with higher
quality and organization development in
all areas to become an organization with
high capacity that creates benefits to
the business sector, the people, and the
country’s sustainably. The Department
of Organization Quality Development
is an important mechanism within MEA to
push for the development of leaders and
human resources, planning strategies,
improving work systems and evaluation
processes, and providing customer
services.
Mrs. Suthida Sinthavanont, the Director
of Organization Quality Development, leads
the team that coordinates with different
departments within MEA, to encourage
better improvement in terms of efficacy
and efficiency in all its operations, to deliver
quality and best services to its customers
with sustainability.
“We are determined to bring about
development in all areas in order to
truly boost our work operations. We have
provided much essential support to our
district offices to encourage better services
and ultimately to promote the feeling of trust
among our customers that MEA is there for
them. In terms of our marketing strategies,
we have laid out some strategies which can
help us to best respond to the needs and
demands of our customers. We will also
conduct market research on our customers’
opinions in every quarter, and use the data
obtained to improve our operations and
fix our mistakes. And last but not least, we
aim to create good working standards for
all MEA district offices to provide the best
services possible to all of our customers.
In every stage of development, we
have taken the tools to evaluate the
outcome of our work and relied on the
international quality management system from State Enterprise Performance
Appraisal : SEPA of the Ministry of Finance
along with Thailand Quality Award (TQA),
to conduct our evaluations with a true
standard to ensure that our customers are
confident with the quality of our services
and our potential.
“Being an organization with high
capacity similar to other international

This is the reason why MEA always
welcomes insight and opinions from all
of our customers, both inside and outside
the country. And we will not stop improving
the quality of our service. We adhere to
the principles of QSCG to ensure that
our work operations are of great quality,
fast, worthwhile, and transparent. We also
emphasize encouraging strength within
our organization by developing our human
resources to be more efficient with their
duties, be proud of their achievements and
most importantly, love the organization and
its members. As the leader, I must be a
good example for my team. I know I have
to set good examples as well as encourage
and help make the members of my team
become better at team working.”
From her extensive experience of
working at MEA since 1987 (B.E. 2530),
Ms. Suthida has also demonstrated
development and change within MEA,
be it the always changing knowledge or
the goal to provide the best of services to
customers. “At the moment, MEA is not only
a distributor of electricity, we also provide
best services. We have taken new IT and
new technology to develop our organization,
improve our systems and our services to
be more up to date. Our customers can
be confident with our stable electricity
systems. They can count on us because
whenever they turn on that switch, there will
be electricity for them to use. And when it
rains, if there is any electricity problem, we
make sure that we can fix the problem in
an instant. Our customers can also report
electricity problems more conveniently
through our application “Smart Life”. They
can also make requests for electricity use
on the internet as well. In addition, we are
also an organization which is responsible
for the power and energy of the country
by encouraging all users to know how to
use their electricity with greatest efficiency.
All MEA employees come together
to brainstorm their ideas and use their
skills and expertise to the fullest to develop
the organization to become the number
one organization for all of our customers,
according to our motto which says “Stability
in the System, Confidence in Our Services
and Care for Our Society”
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ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
Dr.Twarath Sutabutr
Director General of the Energy Policy and Planning Office
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“พลังงาน” ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชาติ

ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร
Thailand Energy Efficiency

Dr.Twarath Sutabutr
เรื่อง Nawadee ภาพ Elite Pub

เพราะ “พลังงาน” ถือเป็นปัจจัยหลักพื้นฐานในการพัฒนาประเทศและขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ของชาติ การก�ำหนดนโยบายและวางแผนเพื่อพัฒนา รวมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรด้าน
พลังงานไว้ใช้อย่างยัง่ ยืน จึงเป็นภารกิจส�ำคัญทีต่ อ้ งอาศัยวิสยั ทัศน์ในการวางกรอบนโยบาย
อย่างมีรูปแบบชัดเจน โดยส�ำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน หรือ สนพ. ถือเป็นหน่วยงาน
ส�ำคัญในการวางแผนนโยบายพลังงานของประเทศให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางที่ประชาชน
ได้รับประโยชน์มากที่สุด...
ปัจจุบัน ส�ำนักงานนโยบายและแผน
พลั ง งาน อยู ่ ภ ายใต้ ก ารบริ ห ารงานของ
ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ซึง่ ท่านส�ำเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรมโยธา
จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อนจะศึกษา
ต่อระดับปริญญาโท ด้านปฐพีกลศาสตร์
จากสถาบั น เทคโนโลยี แ ห่ ง ชาติ เ อเชี ย
(AIT) และได้รับทุนจากกรมทรัพยากรธรณี
ให้ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกด้าน
วิศวกรรมโยธาและสิง่ แวดล้อม จากสถาบัน
เทคโนโลยีแห่งมลรัฐแมสซาชูเซ็ตส์ (MIT)
ประเทศสหรัฐอเมริกา หลังจากนัน้ จึงได้กา้ ว
สู่เส้นทางการท�ำงาน สั่งสมประสบการณ์ใน
องค์กรทางด้านการพลังงานต่างๆ มานาน
กว่า 16 ปี จวบจนปัจจุบันจึงได้ก้าวขึ้นมา
เป็ น ผู ้ อ� ำ นวยการส� ำ นั ก งานนโยบายและ
แผนพลังงาน กระทรวงพลังงานในที่สุด
“เราเป็ น หน่ ว ยงานที่ ต ้ อ งติ ด ตาม
สถานการณ์และวิเคราะห์งานข้อมูลด้าน

พลั ง งานเพื่ อ เสนอนโยบายให้ ก ระทรวง
พลังงาน และประสานแผนงานด้วยรูปแบบ
ของการบูรณาการ ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมี
แผนพลังงานที่เป็นแผนระยะยาวเรียบร้อย
แล้ว โดยพัฒนามาจากแผนเรื่องไฟฟ้าและ
แผนพัฒนาก�ำลังการผลิตก�ำลังไฟฟ้าของ
ประเทศ ซึ่งแผนที่ว่าดังกล่าวได้กลายเป็น
แก่นหลักของแผนอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นแผน
การอนุรักษ์พลังงาน แผนพัฒนาพลังงาน
ทดแทน และพลังงานทางเลือกแผนบริหาร
จัดการน�ำ้ มันและก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น โดย
ทุกแผนดังกล่าวจะต้องเกิดการบูรณาการ
และเชือ่ มโยงกัน สนพ.จึงเป็นหน่วยงานหลัก
ในการเชื่อมโยงและประสานการขับเคลื่อน
แผนต่างๆ เพื่อให้งานด้านพลังงานสามารถ
เดินเป็นหน้ากระดานไปพร้อมๆ กัน”
ดร.ทวารั ฐ เริ่ ม ต้ น เล่ า ถึ ง ภารกิ จ หลั ก
ของ สนพ.ในวันนี้ให้ฟัง ซึ่งหัวใจหลักใน
แผนงานต่างๆ ดังที่กล่าวมานั้นก็คือ การลด

“Energy” is one of the main factors driving
the country’s development and economic
growth. Policy planning towards sustainable
energy resource development and
conservation is an essential mission that
requires a clear vision. The Enery Policy
and Planning Office (EPPD) is an agency
responsible for planning the country’s
energy strategies to yield the highest
benefits for Thai people.
Currently, the Energy Policy and
Planning Office is under the administration
of Dr.Twarath Sutabutr. He received a
Bachelor's Degree in Civil Engineering from
Chulalongkorn University and a Master
Degree in Soil Mechanics from the Asian
Institute of Technology (AIT). He also
obtained a scholarship from the Department
of Mineral Resources and received a PhD.
in Civil and Environmental Engineering at
the Massachusetts Institute of Technology
(MIT), USA. After 16 years of knowledge
and career experiences in various energy
organizations, Dr.Twarath has stepped
up to become a Director-General of the
Energy Policy and Planning Office, Ministry
of Energy.
"We are an agency who monitors energy
situation, analyzes data, and presents it to
the Ministry of Energy. We also integrate
all EPPO works to move forward energy
planning strategies together. "
Dr.Twarath started talking about the
core mission of EPPO with a goal to reduce
risks arising from dependence on natural
energy resources. The department’s long-term
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การจัดสมดุลใหม่
ทางด้านพลังงานไฟฟ้าก็คือ
การกระจายการใช้เชื้อเพลิง
ผลิตกระแสไฟฟ้าให้มีความ
หลากหลาย เช่น ลดประเภท
น�้ำมันลง และกระจายให้เกิด
การใช้พลังงานอื่นทดแทนน�้ำมัน
เช่น เอธานอล ไบโอดีเซล
ไปจนถึงการริเริ่มเชื้อเพลิงใหม่ๆ
อย่าง NGV หรือยานยนต์ไฟฟ้า
ความเสี่ยงอันเกิดจากการพึ่งพาเชื้อเพลิง
จากธรรมชาติ โดยท�ำให้เกิดการกระจาย
การใช้พลังงานทางเลือกอืน่ ๆ อย่างเท่าเทียม
“ผมยกตัวอย่างเช่น การผลิตพลังงาน
ไฟฟ้า เราจ�ำเป็นต้องลดความเสีย่ งอันเกิดจาก
การที่เราพึ่งพาก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง
ในการผลิตไฟฟ้าแต่เพียงอย่างเดียว หรือ
พึ่งพามากเกินไป ด้วยเหตุนี้จึงท�ำให้เราต้อง
กระจายความเสี่ยงและพยายามให้สัดส่วน
ความสมดุลของการใช้เชื้อเพลิงในการผลิต
ไฟฟ้าอยู่ในระดับที่เหมาะสม เช่น ลดการใช้
ก๊าซธรรมชาติ ใช้พลังงานอื่นแทนมากขึ้น
อาทิ ถ่านหินสะอาด น�ำพลังงานหมุนเวียน
อย่ า งพลั ง งานลม พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์
พลังงานชีวภาพและชีวมวลเข้ามาทดแทน
แต่ ทั้ ง นี้ ทั้ ง นั้ น จะต้ อ งไม่ มี ก ารปล่ อ ยก๊ า ซ
เรือนกระจกมากเกินกว่าอัตราที่ก�ำหนด”
นอกจากก�ำหนดแผนการกระจายการ
ใช้พลังงานทางเลือกต่างๆ แล้ว อีกเรือ่ งทีอ่ ยู่
ในการก�ำกับดูแลของ สนพ. ก็คอื การดึงภาค
เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการลงทุน เพื่อให้
เกิดสภาพคล่องมากยิ่งขึ้น
“การพัฒนาด้านไฟฟ้าเป็นการพัฒนา
ที่มีการลงทุนค่อนข้างมาก ไม่ว่าจะมาจาก
การไฟฟ้าเองซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจ หรือมาจาก
เอกชนที่เข้าร่วมลงทุน ฉะนั้น แผนที่ก�ำหนด
ออกมาจะต้องมีความชัดเจน และส่งสัญญาณ
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ให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการลงทุนใน
กิจการไฟฟ้าของประเทศมากขึ้น”
ผอ.สนพ. ได้กล่าวต่อว่า แผนการใน
ระยะยาวของ สนพ. ที่จะต้องท�ำให้บรรลุผล
ก็ คื อ การกระจายความสมดุ ล ในการใช้
พลั ง งานไฟฟ้าให้ความชัดเจนและยั่งยืน
ต่อไปในอนาคต
“การจัดสมดุลใหม่ทางด้านพลังงาน
ไฟฟ้าก็คือ การกระจายการใช้เชื้อเพลิงผลิต
กระแสไฟฟ้าให้มีความหลากหลาย เช่น ลด
ประเภทน�้ำมันลง และกระจายให้เกิดการใช้
พลังงานอื่นทดแทนน�้ำมัน เช่น เอธานอล
ไบโอดีเซล ไปจนถึงการริเริ่มเชื้อเพลิงใหม่ๆ
อย่าง NGV หรือยานยนต์ไฟฟ้า เป็นต้น
สนพ. ให้ความส�ำคัญกับเรื่องของการ
อนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนอย่าง
เต็มรูปแบบ จึงด�ำเนินนโยบายด้านอนุรักษ์
พลังงานให้ได้เต็มศักยภาพ ซึ่งการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) จะมีส่วนร่วมมากในด้าน
พลังงานทดแทน เช่น การใช้ Solar Rooftop
เนื่องจากต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิ ต ย์ ล ดลงอย่ า งมหาศาลในช่ ว ง

plan is to have a clear and sustainable
electrical energy distribution in the future.
"EPPO emphasizes a full range of energy
conservation and renewable energy. As a
result, the Metropolitan Electricity Authorty
(MEA) has been involved inrenewable
energy such as Solar Rooftop usage, whose
cost has decreased dramatically over the past
few years. It is a good opportunity for Thailand
to push forward solar energy as a renewable
energy resource, which can eventually
replace mainstream resources of the
country."
In terms of direct cooperation between
EPPO and MEA, Dr.Twarath revealed the
latest project created and carefully planned
by the two organizations to benefit the
long-term public transport - the development
of electric vehicles.
"I have worked with MEA on several
occasions. Recently, the government
supports electric vehicles; so we will try to
apply electricity in the transport sector. One

มีโครงการน�ำร่องอยู่หลาย
โครงการ แต่โครงการหนึ่ง
ที่ส�ำคัญมากคือ โครงการของ
การไฟฟ้านครหลวงที่จะต้อง
จับมือกับทาง ขสมก. เพื่อน�ำ
ยานยนต์ ไฟฟ้าที่เป็นรูปแบบ
รถบัสมาทดลองวิ่งในกรุงเทพมหานคร เบื้องต้นประมาณ
200 คัน ทดลองวิ่งใน 4 อู่
ย่านอู่ชานเมือง
หลายปี ที่ ผ ่ า นมา จึ ง เป็ น โอกาสอั น ดี ที่
ประเทศไทยจะผลั ก ดั น ให้ พ ลั ง งานแสง
อาทิ ต ย์ กลายมาเป็ น พลั ง งานทดแทน
กระแสหลักของประเทศได้”
ในส่ ว นของความร่ ว มมื อ โดยตรง
ระหว่าง สนพ. กับ กฟน. นั้น ดร.ทวารัฐได้
เปิดเผยถึงโครงการล่าสุดที่ทั้งสององค์กร
ร่วมกับคิดและค�ำนวณแผนนโยบายอย่าง
รัดกุม เพือ่ ให้เกิดประโยชน์ทางด้านคมนาคม
ในระยะยาวแก่ประชาชน นั่นก็คือ โครงการ
พัฒนาด้านยานยนต์ไฟฟ้า
“ผมมีโอกาสท�ำงานร่วมกับการไฟฟ้านครหลวงอยู ่ ห ลายเรื่ อ ง เรื่ อ งล่ า สุ ด เป็ น
นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องยานยนต์
ไฟฟ้า ซึ่งเราจะลองน�ำพลังงานไฟฟ้ามาใช้
ในภาคขนส่ง เพราะฉะนัน้ จึงมีการท�ำแผนขึน้
สองระยะ คือ แผนปฏิบัติการทันทีภายใน
สองปี (2559 - 2560) กับแผนระยะยาว
(ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นไป) ในแผนระยะ
เริ่ ม ต้ น ทั น ที มี โ ครงการน� ำ ร่ อ งอยู ่ ห ลาย
โครงการ แต่โครงการหนึ่งที่ส�ำคัญมากคือ
โครงการของการไฟฟ้านครหลวงที่จะต้อง
จับมือกับทาง ขสมก. เพื่อน�ำยานยนต์ไฟฟ้า
ที่เป็นรูปแบบรถบัสมาทดลองวิ่งในกรุงเทพ
มหานคร เบื้องต้นประมาณ 200 คัน ทดลอง
วิ่งใน 4 อู่ ย่านอู่ชานเมือง
ในส่วนของ สนพ.ที่จะต้องร่วมมือกับ
การไฟฟ้ า นครหลวง ก็ คื อ การเตรี ย มการ

ลงทุนสถานีไฟฟ้าในอู่ ขสมก. ทัง้ 4 อู่ รวมถึง
ร่วมมือกันวิเคราะห์โครงการว่า หากจะให้
ยานยนต์ไฟฟ้าเป็นส่วนหนึง่ ในการตอบโจทย์
เรื่ อ งการคมนาคมขนส่ ง ของกรุ ง เทพฯได้
ต้องมีอัตราค่าไฟเท่าไรจึงจะเหมาะ ค�ำว่า
เหมาะแปลว่า อัตราค่าไฟต้องไม่แพงเกินไป
และท� ำ ให้ เ กิ ด ผลประหยั ด เมื่ อ เที ย บกั บ
เชื้อเพลิงประเภทอื่นๆ
กั บ อี ก ประเด็ น คื อ ถ้ า จะลงทุ น แล้ ว
ก็ไม่ควรมีการ subsidy หรือการอุดหนุน
ชดเชยโดยไม่ จ� ำ เป็ น ทั้ ง ยั ง ต้ อ งสะท้ อ น
ต้ น ทุ น จริ ง ที่ ไ ฟฟ้ า นั้ น สามารถท� ำ ให้ เ กิ ด
พลังงานในการเคลื่อนตัวจากจุดเอไปจุดบี
ได้ ฉะนั้น การไฟฟ้านครหลวงจึงช่วยผม
ในการทดลองค� ำ นวณตั ว เลขต่ า งๆ เป็ น
อย่างดี สุดท้ายจึงได้มาเป็นกรอบนโยบาย
ส�ำหรับค่าไฟชั่วคราว เนื่องจากประเทศไทย
ไม่เคยใช้ไฟฟ้าในการขนส่งมาก่อน จึงไม่มี
อัตราค่าไฟส�ำหรับเรื่องนี้เลย เราต้องเริ่ม
จากการทดลองหยิบอัตราที่เทียบเคียงได้
มาทดลองใช้ แล้วน�ำไปเป็นอัตราชั่วคราว
ในช่วงสองปีนี้ แล้วจึงค่อยประเมินว่า อัตรา
ชัว่ คราวนัน้ เหมาะหรือไม่เหมาะ ถ้าไม่เหมาะ
ควรจะปรับอย่างไร ก่อนที่จะประกาศเป็น
อัตราค่าไฟถาวรต่อไป”
จากการร่วมงานกันอย่างมีประสิทธิภาพ
ท�ำให้ ดร.ทวารัฐประเมินว่า ในอนาคต กฟน.
จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการวางโครงข่าย
ข้อมูลให้กับโครงการอื่นๆ ซึ่งจะช่วยพัฒนา
การพลังงานของประเทศให้มที างเลือกใหม่ๆ
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอน
“กฟน. มีจุดแข็งเรื่องของการวางโครง
ข่ายข้อมูล โดยเฉพาะไฟเบอร์ออพติก ฉะนัน้
การใช้ฐานที่มีไฟเบอร์อ็อพติกต่อยอดจะ
ช่วยให้กลายเป็นระบบโครงข่ายอัจฉริยะ
หรือที่เรียกว่า Smart Grid ผมว่าในอนาคต
กฟน. จะมีศักยภาพสูง และเกิดการลงทุน
ระบบสมาร์ทกริดต่อไปได้ในระยะยาว”
ด้ ว ยการร่ ว มมื อ กั น อย่ า งสร้ า งสรรค์
ผลลัพธ์ที่อออกมาล้วนมีคุณค่า และเป็น
ประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างแท้จริง...

important project is a cooperation between
MEA and BMTA to bring electric buses and
test run in Bangkok. There are 200 trial
buses running between 4 garages in
suburban areas.
What EPPO can do is to invest in
power stations in the 4 garages. We need
to analyze an appropriate electricity
rate - efficient but not too expensive compared to other types of fuel."
As a result of efficient cooperation, Dr.
Twarath estimated that in the future MEA
will become a part of preparing a network
of information for other projects. This will
certainly help improve the country's energy
with new and more efficient alternatives.
"MEA’s strengths lie in data network,
especially fiber optic. Hence, going further
from this fiber optic base can lead to an
intelligent network, also known as the Smart
Grid. I believe that in the future, MEA will
have great potential to invest in the smart
grids for the long run."
Creative cooperation results in valuable
results that truly benefit the nation ...
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นวัตกรรมสีเขียวที่ไม่เคยหยุดนิ่ง
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โ
ต
Green Innovation Moving Ahead

DR.SINGH INTRACHOOTO
เรื่อง ณวดี ปัตเมฆ / Navadee Patmek ภาพ Elite Pub

สภาวะแวดล้อมของโลกเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา
ทางเลือกที่จะท�ำให้เราอยู่รอดบนโลกใบนี้ได้ต่อไปนานๆ
คือการเรียนรูท้ จี่ ะหา “ทางเลือก” ในการใช้ทรัพยากรอย่างรูค้ ณ
ุ ค่าทีส่ ดุ ...
หากเอ่ ย ชื่ อ รศ.ดร.สิ ง ห์ อิ น ทรชู โ ต
นอกจากจะเป็นอาจารย์สาขาวิชานวัตกรรม
อาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ เขาก็ยังเป็นนักออกแบบที่
สร้าง “ทางเลือก” ใหม่ๆ ด้วยการน�ำ “ขยะ
เหลือใช้” มาเนรมิตรให้กลายเป็นเฟอร์นเิ จอร์
อันทันสมัย นอกจากนี้ก็ยังเป็นที่ปรึกษาให้
กับโรงงาน ห้างสรรพสินค้า ตลอดจนองค์กร
ต่างๆ ที่ต้องการพัฒนานวัตกรรมทางด้าน
สถาปัตยกรรมให้สอดคล้องไปกับการรักษา
สิง่ แวดล้อม ทัง้ หมดทัง้ มวล ล้วนเป็นกิจกรรม
ที่เขาลงมือท�ำด้วยความรู้สึกสนุก ตื่นเต้น
และตระหนักได้ถึงการใส่ใจดูแลโลกใบนี้
เราได้มีโอกาสพูดคุยกับนักออกแบบคนเก่ง
ท่ า นนี้ ใ นหลากหลายมิ ติ และในหลายๆ
บทบาทที่ท�ำ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้ใคร
หลายคนได้ลุกขึ้นมา “รักษ์โลก” ร่วมกัน

อาจารย์ สถาปนิก
และนักออกแบบหัวใจสีเขียว
“จนถึงตอนนี้ผมเป็นอาจารย์มา 12 ปี
แล้ว โดยเริม่ ต้นจากการสอนทางด้านอาคาร
ประหยัดพลังงาน ซึ่งที่อเมริกาจะเรียกว่า
Energy Efficient Building คือไม่ได้บอก
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ว่าต้องประหยัด แต่เป็นการใช้งานให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด หลังจากนั้นก็เริ่มมีไอเดีย
น�ำเศษวัสดุมาสร้างเป็นเฟอร์นิเจอร์ในชื่อ
แบรนด์ Osisu เมื่อประมาณปี 2548-2549
โดยเป็นการเริ่มต้นแบบบังเอิญ เพราะพอ
ผมสอนหนั ง สื อ เด็ ก โดยเฉพาะเรื่ อ งการ
ออกแบบอาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ว่าต้องท�ำอะไรบ้าง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการ
ประหยัดพลังงาน ประหยัดน�้ำ หรือไม่ปล่อย
มลพิ ษ แต่ สุ ด ท้ า ยแล้ ว อาคารประหยั ด
พลังงานเหล่านั้นกลับทิ้งขยะมหาศาล แถม
ยังใช้น�้ำมากมาย วัสดุที่ใช้ก็ไม่รู้ว่าปล่อย
สาร VOC (Volatile Organic Compound
หรือสารอินทรีย์ระเหยง่าย) ออกมาท�ำลาย
อากาศหรือเปล่า ดังนั้น ด้วยความที่ผมชอบ
ออกแบบเป็นทุนเดิม เลยเริ่มเก็บวัสดุจาก
โครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของตัวเอง
มาทดลองบีบอัดดูใหม่ เพื่อจะน�ำกลับมาใช้
ในโครงการต่างๆ ที่ตัวเองออกแบบ ซึ่งต้อง
ยอมรับว่า ที่ผ่านมาไม่เคยมีใครกล้าเอามา
ใช้ในงานสถาปัตยกรรม แต่ผมตัดสินใจ
เอามาลองท�ำเป็นเฟอร์นิเจอร์ดู จนเกิดเป็น
ผลิตภัณฑ์จากเศษวัสดุต่างๆ ในที่สุด”

The world's environment is constantly
changing. A way to survive on this planet
is learning to find an "alternative" to make
the most of resources...
Associate Professor Dr. Singh Intrachooto
is a lecturer in the Building Innovation
Program, Faculty of Architecture, Kasetsart
University. He is also a designer who has
created a new "alternative" of using "waste"
to make modern furniture. Moreover, he is
a consultant for a number of manufacturers,
department stores, as well as organizations,
which develop innovative and eco-friendly
architecture. This long list of responsibilities
include all activities that he enjoys doing
and realizing how to care for the world. We
had a chance to talk to the successful
designers in multi-dimensional perspectives.
His roles can be inspirational to many
people to “save the world" together.
PROFESSOR, ARCHITECT,
AND GREEN DESIGNER AT HEART
"Until now, I have been teaching for 12
years, starting from the energy-saving
building program. In the United States, this
field is called the Energy Efficient Building
it does not say saving, but performance
must have high efficiency. After that,
I started with the idea to design furniture
using material waste under the brand
name Osisu around the years 2005-2006.
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มูลเหตุแห่งการเอาใจใส่สิ่งแวดล้อม
“ผมคิดว่าประเทศไทยเป็นเมืองที่เต็ม
ไปด้วยสิ่งที่ต้องแก้ไข และยังไม่ได้รับการ
แก้ไข พร้อมกับเต็มไปด้วยผู้ที่มีฝีมือ แต่ไม่
สนใจดีไซน์ คนผลิตก็ผลิตกันไป คนสนใจ
ดีไซน์หรือความงามก็ท�ำกันไป แต่ไม่มา
รวมกัน ในขณะที่ผมเองก็โชคดีที่ยังอยู่ใน
เน็ตเวิร์กของนักวิจัยนานาชาติ หมายความ
ว่าผมยังได้เดินทางไปต่างประเทศเป็นประจ�ำ
ท�ำให้เรามองกลับมาแล้วเห็นช่องโหว่เร็ว
กว่าคนทั่วไปที่อยู่ในเมืองไทย พอผมเห็น
ปัญหาจึงรีบหาทางแก้ไข ถามว่ายากไหมที่
จะแก้ มั น ยาก ไม่ ไ ด้ ง ่ า ยเลย แต่ ใ นเมื่ อ
ที่อื่นเขาท�ำได้ แล้วเราจะท�ำไม่ได้ได้ยังไง
กระบวนการไม่เหมือนกันก็จริง คนละคนกัน
ก็จริง แต่มันต้องท�ำได้ ซึ่งผมก็ท�ำต่อไป”
การตระหนักรู้ของคนในสังคม
“การตระหนักรู้เรื่องสภาวะแวดล้อม
หรือปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆ ของผู้คนใน
สังคม ถ้านับจากสิบปีที่แล้วถึงปัจจุบัน ผม
ว่าดีขึ้นมากถึงมากที่สุด ส่วนการลงมือท�ำ
ดีขึ้นแต่ไม่มาก ยังไม่ถึงจุดที่คนจะลงมือท�ำ
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เราจึงต้องรณรงค์อีกเยอะเพื่อให้เขาลงมือ
ท�ำให้ได้ ต้องมีแนวทางว่า เมื่อเขารักษา
สิ่งแวดล้อมแล้ว จะสามารถได้รับประโยชน์
จากตรงนั้น ผมว่าคนรุ่นใหม่น่าจะดีกว่าเดิม
อย่างเรื่องการน�ำเศษวัสดุกลับมาท�ำใหม่
ก็ มี แ ต่ ค นรุ ่ น ใหม่ ทั้ ง นั้ น ที่ เ ป็ น คนต่ อ ยอด
ซึ่งผมมองว่าเป็นนิมิตรหมายที่ดี”

ต้ น แบบฉลากสิ่ ง แวดล้ อ ม Upcycle
รายแรกของโลก
“โปรเจ็ ก ต์ เ กี่ ย วกั บ สิ่ ง แวดล้ อ มที่ ผ ม
มีส่วนร่วมล่าสุดคือ เราก�ำลังท�ำฉลากสิ่ง
แวดล้อมตัวใหม่ขึ้นมาเป็นครั้งแรกของโลก
ชื่อ Upcycle Carbon Footprint โดยเกิด
จากความร่วมมือของ 4 หน่วยงานคือ กรม
ส่งเสริมคุณภาพสิง่ แวดล้อม องค์การบริหาร
จัดการก๊าซเรือนกระจก ส�ำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉลากนี้ท�ำหน้าที่
เป็นสัญลักษณ์บ่งชี้ว่า วัสดุหรือผลิตภัณฑ์
อัพไซเคิลชิ้นนั้นๆ ผ่านกระบวนการอัพไซเคิล
ด้วยการน�ำเศษวัสดุมาใช้ในการออกแบบ
และพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างมีมาตรฐานจริงๆ

The beginning of this was by chance; because
I taught students about environmentally
friendly design of buildings, especially how
to save energy, water, and avoid emissions.
However, in the end these energy-saving
buildings created a great amount of waste
and required a lot of water. We were also
unsure if the materials we used emitted
Volatile Organic Compound (VOC) into the
air. Hence, as a furniture lover, I started to
collect material waste from my projects
and compress them. Then, I used these
compressed materials in the project
I designed. I must admit that no one has
ever tried this in an architecture work
before; but I decided to give it a shot.
So it became furniture, which is eventually
made of material waste”.

CAUSE OF ENVIRONMENTAL CONCERN
"I think that there are a lot of things in
Thailand that must be fixed but have not
been resolved. There are a number of
skilled manufacturers who ignore design;
and designers who only focus on designing.
These two have not met. For me, I have been
lucky to be in a network of international
researchers, which means I regularly
travel abroad. This enabled me to see what
is missing in Thailand faster than those who
only stay in the country. After that, I jumped
into finding a solution, which was far from
easy. Other people could do it; so could I.

สิ่งแวดล้อม ไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่ง
แต่เป็นสิ่งที่ทุกคนควรตระหนัก
หากใส่ใจดูแล รู้รักษากันคนละไม้ละมือ
โลกก็จะน่าอยู่ และแน่นอน...
เราก็จะได้อยู่บนโลกนี้ต่อไปอีกนาน
ทั้งนี้ต่างประเทศก็ยังต้องมาขอที่ประเทศ
ไทย เพราะทีผ่ า่ นมาเราไปเทสต์ตลาดมาแล้ว
หลายที่ เช่น ญีป่ นุ่ ออสเตรเลีย เนเธอร์แลนด์
มาเลเซีย ฯลฯ ทุกที่คอนเฟิร์มเหมือนกันหมด
ว่าฉลากแบบนี้ยังไม่เคยเกิดขึ้นในโลก
ในฐานะตั ว แทนของมหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร์ ผมท�ำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา
ของโครงการนี้ ซึ่งเราท�ำฉลากนี้ขึ้นก็เพื่อ
ให้เรื่องการดีไซน์ผลงานในแนวนี้ของเรา
ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติมากขึ้น
ฉลากสิ่ ง แวดล้ อ มจะช่ ว ยได้ ม ากในเรื่ อ ง
การส่งออกผลิตภัณฑ์ไปยังทวีปยุโรปหรือ
อเมริกาได้ต่อไป”

Eco ในชีวิตประจ�ำวัน
“ผมคัดแยกขยะ เสือ้ ผ้าก็ใส่แต่ยนู ฟิ อร์ม
แบบเดิมๆ มาสิบปี นอนห้องแอร์ปกตินะครับ
แต่ เ ปิ ด ที่ อุ ณ หภู มิ 25-26 องศาเซลเซี ย ส
เท่านั้น ผมประหยัดน�้ำมาก เพราะน�้ำเป็น
ทรัพยากรทีส่ ำ� คัญของโลก ผมจะไม่ชอบเวลา
คนแปรงฟันแล้วเปิดน�้ำทิ้งไว้ ไม่เข้าใจว่า
ท�ำไมท�ำแบบนี้ แต่ผมก็ไม่ได้อีโค่ขนาดต้อง
ใส่ชุดม่อฮ่อม ผมยังต้องซักผ้าอยู่ ไม่ใช่ใส่ซ�้ำ
3-4 วันแล้วค่อยซัก ผมว่าผมอยู่ตรงกลาง
บาลานซ์ระหว่างการมีชีวิตที่ดีและธรรมดา
ไม่ได้ปลูกข้าวกินเอง ไม่ได้กินมังสวิรัติทุกมื้อ
กินสเต๊กไหม กิน ผมไม่ได้ก�ำหนดกฎเกณฑ์
กับชีวิต ผมท�ำเท่าที่ท�ำได้ ช่วยโลกได้เต็มที่
เท่าที่ความสามารถของเราจะท�ำได้ครับ”
“สิ่งแวดล้อม” ไม่ใช่เรื่องของใครคนใด
คนหนึ่ ง แต่ เ ป็ น สิ่ ง ที่ ทุ ก คนควรตระหนั ก
หากใส่ใจดูแล รู้รักษากันคนละไม้ละมือ
โลกก็จะน่าอยู่ และแน่นอน...เราก็จะได้อยู่
บนโลกนี้ต่อไปอีกนานๆ

Even though the processes and individuals
are different, I believed there was a way,
so I proceeded anyway.”

AWARENESS IN THE SOCIETY
"In my opinion, the society has become
much more aware of the environment and
environmental problems than ten years
before. As for actions, it got better but not
to the point where people actually do it.
There is still a need to raise awareness. We
have to make people realize what benefits
they will receive from being eco-friendly. I
think the new generations are doing better
and moving ahead, such as recycling
material waste, which is a good sign."
THE WORLD'S FIRST UPCYCLE
ENVIRONMENTAL LABEL
"The most recent environmental
project that I am involved in is creating
the world’s first environmental label called
the Upcycle Carbon Footprint.
It is a cooperation among 4 agencies:
the Department of Environmental Quality,
Greenhouse Gas Management Organization,
National Science and Technology Development
Agency, and Kasetsart University. This
label indicates that upcycle materials or
products have been upcycled by material
waste design and development with high
standards. Foreigners come to Thailand to
request this label. We have been to Japan,
Australia, Netherlands, Malaysia, etc., to

survey the markets; it is confirmed that this
is the world’s first Upcycle Carbon Footprint.
I am an advisor for this project on
behalf of Kasetsart University. We have
created this label so that our design
products can gain more international
recognition. Environmental labels are
beneficial to exporting this type of products
to Europe or America.

ECO IN DAILY LIFE
“I separate waste. I have been wearing
the same outfits for over a decade. I still
sleep in an air-conditioned room but the
temperature is set at 25-26 degree celcius.
I am very water conscious because water
is the world’s precious resource. I am not
comfortable with anyone leaving water
running while they are brushing their teeth.
I do not get why they do that. But I do not
wear Mauhom shirts. I still wash my clothes,
not using them for 3-4 days before washing.
I think I am trying to balance between
a good life and a common life. I do not grow
rice in a paddy field by myself. I do not eat
vegetarian food in every meal; I still have
steak. I do not have strict rules in life; but I
am trying to save the world as much as
possible.”
'Environment' is not about any one
person; but it is something everyone
should be aware of. If everyone pays
attention and cares about the world…it
will surely become a better place for us for
a long time.
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พลังงานทดแทน:
ความหวังใหม่แห่งอาเซียน

Renewable Energy : A New Hope for ASEAN
เรื่อง ณวดี ปัตเมฆ / Nawadee Patmek

เมื่ อ ความต้ อ งการในการใช้ พ ลั ง งานยั ง มี
ปริมาณทีส่ งู ลิว่ การมองหาพลังงานทางเลือก
จึงเป็นสิ่งจ�ำเป็นอย่างมาก หลายๆ ประเทศ
ในอาเซียนต่างก็ขานรับกับทางเลือกใหม่ๆ
พร้ อ มกั บ ผุ ด โครงการทดลองเพื่ อ พั ฒ นา
ระบบพลังงานทางเลือกต่างๆ กันอย่างจริงจัง
เราหยิบจับ 3 โปรเจ็คท์ใหญ่ๆ ทีห่ ากแล้วเสร็จ
เมือ่ ใด ทัง้ หมดล้วนเป็นความหวังใหม่ (ทางการ
พลังงาน) แห่งอาเซียนโดยแท้...
When the demands for electricity skyrocket,
searching for alternative sources of energy
becomes extremely necessary. Many
countries in ASEAN invariably respond to
the search for new alternatives and have
ventured to engineer various experimental
projects to develop new alternatives
to existing energy systems with great
determination. Today, we are going to talk
about three big projects, which, once
completed, will genuinely provide a new
hope (in terms of energy) for all ASEAN
countries…
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โรงไฟฟ้าพลังงานลมใหญ่ที่สุด
ในอาเซียน ณ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว

โครงการมอนสูน วินด์ พาวเวอร์ เป็น
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมขนาด 600
เมกะวัตต์ ครอบคลุมพืน้ ทีใ่ นเขตเมืองดากจึง
และเมืองซานเซ ในแขวงเซกอง และแขวง
อัตตะบือ ทางตอนใต้ของประเทศลาว ซึ่ง
หากเมื่อสร้างเสร็จจะมีสถานะเป็นโรงไฟฟ้า
พลังงานลมที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน ถือเป็น
โครงการต้ น แบบในนโยบายการพั ฒ นา
พลังงานทดแทนของประเทศลาว และคาดว่า
จะสร้ า งประโยชน์ ใ นแง่ ข องความยั่ ง ยื น
ทางการพลังงานให้แก่ประเทศเพื่อนบ้าน
ไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยเอง หรือประเทศ
อื่นๆ ทั่วทั้งอาเซียนก็ตาม โดยโครงการจะ
มุ่งเน้นผลิตพลังงานสะอาด และขายไฟใน
ราคาที่ ส มเหตุ ส มผล นอกจากนี้ ท างการ
ของประเทศลาวยังตั้งเป้าหมายว่าจะเพิ่ม
สัดส่วนของพลังงานทดแทนเข้าไปในระบบ
ให้ได้อีกกว่า 30% ของพลังงานที่ผลิตได้
ในปี 2568 อีกด้วย

The Biggest Wind Energy Power
Plant in ASEAN in Lao People's
Democratic Republic (LPDR)

Monsoon Wind Power Project is a wind
energy power plant project, with 600
megawatts capacity. It will cover the areas
of Dak Cheung District and Zan-Ze District
in Sekong Province and Attapeu Province
in Southern Laos. The project aims to produce
and sell clean energy at reasonable prices.
Additionally, the Laos Government also
expects to introduce 30% more to the
country’s use of renewable energy in the
system from all of the energy produced in
2025 (B.E. 2568)

มาเลเซียพบวิธีผลิตอาหารสัตว์
จากการย่อยสลายปาล์มน�้ำมัน

นอกจากจะสร้างเป็นพลังงานได้แล้ว
ต้นปาล์มยังน�ำมาแปรรูปเป็นอาหารสัตว์ได้
อีกด้วย เมือ่ เร็วๆ นี้ นักวิทยาศาสตร์มาเลเซีย
ค้นพบกรรมวิธีใหม่ในการผลิตอาหารสัตว์
ที่อุดมไปด้วยโปรตีนสูง โดยได้มาจากเศษ
ปาล์มเหลือใช้ และจากเชื้อราที่ได้มาจาก
การผลิตน�้ำมันปาล์ม ซึ่งจากเดิมเกษตรกร
มั ก ใช้ ข ยะที่ เ หลื อ จากการท� ำ การเกษตร
อย่างร�ำข้าวมาใช้เลี้ยงสัตว์ แต่อาหารเหล่านี้
ล้วนขาดซึ่งโปรตีน วิตามิน และสารอาหาร
จ�ำเป็นต่างๆ นักวิทยาศาสตร์แห่ง University
of Malasia Perlis (UniMAP) จึงทดลองใช้
เชื้อรา Aspergillus terreus จากกระบวน
การหมัก และผลิตปาล์มน�้ำมันมาใช้ในการ
สร้างโปรตีนจ�ำนวนมหาศาล เพื่อน�ำมาผลิต
อาหารสัตว์ ผลปรากฏว่า วิธีนี้ลดค่าใช้จ่าย
จากเดิมไปได้อย่างมาก ทั้งยังเป็นการใช้
ประโยชน์จากของเหลือได้อย่างคุ้มค่าที่สุด
ปัจจุบันโครงการนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการวิจัย
เบื้องต้น เพื่อน�ำไปสู่การต่อยอดให้ใช้ได้จริง
ในอนาคต

Malaysia discovered a method to
produce animal’s feeds from
processed oil palms

Malaysian scientists recently discovered
a new method to produce animal’s feeds
that are high in protein from processed oil
palm fruits and fungi resulted from the
production process of palm oil. Scientists
from University of Malasia Perlis (UniMAP)
conducted experiments with a fungus
called “Aspergillus terreus” derived from
fermentation and oil palm production
process which can produce a huge amount
of protein and can then be used to produce
animal’s feeds. The f inal outcome has
shown that this method can reduce the
original cost of animal’s feeds production
quite substantially. At the moment, the
project still needs additional researches
and experiments which should lead to
actual implementation in the near future.

โรงไฟฟ้าจากพลังงานขยะในประเทศไทย
ไม่เพียงแต่พาคณะสื่อมวลชนไปดูงาน
ทีโ่ รงไฟฟ้าพลังงานขยะ Ariake Incineration
Plant ในกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เท่านั้น
แต่ บมจ.ซุปเปอร์บล็อก (Super) เจ้าของ
ผลิตภัณฑ์คอนกรีตอิฐมวลเบา (Autoclaved
Aerated Concrete) ของประเทศไทย ยังมี
แผนสร้างโรงไฟฟ้าขยะ โดยใช้เทคโนโลยี
ที่ ไ ด้ รั บ การยอมรั บ แล้ ว ว่ า มี ม าตรฐานสู ง
และไม่สร้างมลพิษ ซึ่งคาดว่าน่าจะเริ่ ม สร้าง
ภายในไตรมาส 2 ของปี นี้ ประเดิ ม ด้ ว ย
โรงไฟฟ้ า แห่ ง แรกที่ มี ก� ำ ลั ง ผลิ ต ราว 10
เมกะวัตต์ ในจังหวัดปราจีนบุรี หรือสระแก้ว
โดยเป็นโรงไฟฟ้าขยะจากภาคอุตสาหกรรม
ส่วนโรงไฟฟ้าขยะที่มาจากชุมชน คาดว่าจะ
เริม่ สร้างได้ในไตรมาส 3-4 ของปี โดยตัง้ เป้า
ว่าจะมีก�ำลังผลิตรวม 200 เมกะวัตต์ ทั้งนี้

รูปแบบการท�ำงานของโรงไฟฟ้า Ariake
Incineration Plant ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงไฟฟ้า
พลังงานขยะของกลุม่ TOKYO23 ทีป่ ระเทศ
ญี่ปุ่น ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2537 สามารถ
เผาขยะได้ 400 ตันต่อวัน ผลิตไฟฟ้าได้
5,600 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง แถมยังผลิตไอน�้ำ
และน�้ำร้อนออกมาใช้ในโรงไฟฟ้า ที่เหลือ
มากกว่ า นั้ น ก็ ยั ง ส่ ง ไปขายให้ กั บ โรงงาน
อุ ต สาหกรรมต่ า งๆ และแจกจ่ า ยไปยั ง
บ้านเรือนรอบเขตโรงไฟฟ้าได้อีก ในขณะที่
ผงคาร์บอนจากการเผาขยะก็ยังน�ำไปท�ำ
อิฐบล็อกปูถนน หรือใช้ในงานก่อสร้างได้
อี ก ด้ ว ย โมเดลนี้ น ่ า จะน� ำ มาปรั บ ใช้ กั บ
โรงไฟฟ้าจากพลังงานขยะที่ก�ำลังจะเกิดขึ้น
ในประเทศไทยได้เช่นกัน

Waste-To-Energy Power Plant
in Thailand

Super Block PCL., a leading manufacturer
of autoclaved aerated concrete (AAC)
in Thailand has planned to embark on
construction of waste-to-energy power
plants, with the first one having a production
capacity of 10 megawatts in either Prachinburi
or Sa Kaeo Province. The plant will produce
energy using industrial waste. In addition,
another waste-to-energy power plant from
community waste is expected to be built in
the 3-4 quarter of this year. The targeted
energy production capacity is approximated
at 200 megawatts.
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SOUL OF THE NATION

พระบิดาแห่งการพลังงานไทย
เรื่อง ธราพร / Taraporn

อย่างที่เราทราบกันดี ปริมาณการใช้พลังงานของประเทศไทย
นับวันยิ่งสูงขึ้น เมื่อความต้องการมีมาก แต่ปัจจัยในการผลิตมี
อย่างจ�ำกัด ค�ำว่า “พลังงานทางเลือก” จึงถูกบัญญัติและผลักดัน
ให้เกิดการใช้งานอย่างจริงจัง โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงเป็นหนึ่งในผู้ริเริ่มและทรงเป็นแบบอย่างในการใช้พลังงาน
ทางเลือก เป็นผลให้เกิดการพัฒนาต่อยอดมาสู่โครงการต่างๆ
อีกมากมายในปัจจุบัน
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บันทึกจากจุดเริ่มต้นเล็กๆ...
ก่อนจะเกิดเป็นโครงการพลังงานทางเลือก
อย่างเป็นรูปธรรมในปัจจุบัน ย้อนกลับไปเมื่อ
อดีต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีความ
สนพระทัยในเรื่องการพลังงานเป็นอย่างมาก
ทรงริเริ่มและทรงงานทดลองด้วยพระองค์เอง
เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์มากมาย อาทิ...
• ครั้งหนึ่ง ทรงน�ำสิ่งของที่เหลือทิ้งกลับมา
ใช้ใหม่ อย่างการน�ำแกลบเหลือใช้จากโรงสี
มาท�ำเป็นถ่าน โดยมีตัวประสานอัดเป็นแท่ง
สามารถน�ำกลับไปใช้เป็นเชือ้ เพลิงสร้างพลังงาน
ความร้อนได้
• มูลของวัวที่ทรงเลี้ยงไว้ ก็สามารถน�ำมา
ท�ำเป็นก๊าซชีวภาพ เพื่อน�ำไปใช้เดินเครื่องใน
โรงงานผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ ในโครงการส่วนพระองค์
ณ วังสวนจิตรลดา

ผันผ่านสู่โครงการใหญ่ๆ
ที่มากด้วยคุณประโยชน์...
จากการทรงงานทดลองส่วนพระองค์
ต่างๆ ท�ำให้เกิดโครงการในพระราชด�ำริใน
เวลาต่อมาอีกมากมาย โดยเฉพาะการน�ำ
พลังงานทางเลือกมาทดแทนพลังงานหลัก
เช่น การน�ำศักยภาพของมวลน�้ำมาพัฒนา
ให้เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า จนเป็นที่มาของ
“เขื่อนภูมิพล” ต้นก�ำเนิดของเขื่อนส�ำหรับ
ผลิ ต ไฟฟ้ า ในประเทศไทย เกิ ด ขึ้ น เมื่ อ ปี
พ.ศ. 2500 โดยแต่เดิมนัน้ โรงงานผลิตไฟฟ้า
วัดเลียบ และโรงไฟฟ้าสามเสน ใช้ฟืนและ
แกลบเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้า
แต่ ภ ายหลั ง เกิ ด สงครามโลกครั้ ง ที่ ส อง
เชื้ อ เพลิ ง ในการผลิ ต ไฟฟ้ า เริ่ ม มี ค วาม
ขาดแคลน ส่งผลให้ไฟฟ้าไม่พอใช้ ภายหลัง
จึ ง เกิ ด พระราชบั ญ ญั ติ ก ารไฟฟ้ า ยั น ฮี ขึ้ น
เพื่อก่อสร้างเขื่อนยันฮี หรือ “เขื่อนภูมิพล”
ซึ่งมีต้นความคิดมาจากการน�ำพลังงานน�้ำ
จ�ำนวนมหาศาลมาแปลงให้เป็นพลังงานไฟฟ้า
เขื่อนภูมิพลจึงถือเป็นเขื่อนอเนกประสงค์ที่
สร้างคุณประโยชน์มหาศาลแก่ประเทศไทย
และเป็ น จุ ด เริ่ ม ต้ น ของการเพิ่ ม ศั ก ยภาพ
ด้ า นพลั ง งานทางเลื อ กของประเทศไทย
ตราบจนทุกวันนี้
ด้วยพระปรีชาสามารถและพระวิสยั ทัศน์
อั น กว้ า งไกลด้ า นพลั ง งานทดแทนของ
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว จึ ง ท� ำ ให้
พสกนิ ก รชาวไทยมี ชี วิ ต ความเป็ น อยู ่ ที่ ดี
ตั้ ง แต่ อ ดี ต จนถึ ง ปั จ จุ บั น แต่ ก ารพั ฒ นา
และอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งานของประเทศถื อ เป็ น
เรื่องส�ำคัญที่ประชาชนทุกคนพึงตระหนัก
เพื่อความมั่นคงและความเป็นอยู่ที่ดีต่อไป
ในอนาคตร่วมกัน...

The Father
of Thailand’s Energy
His Majesty the King Bhumibol Adulyadej
is one of the initiators and the perfect
example for making use of alternative
energy. His Majesty’s ideas and visions
have given rise to many royal projects of
todays.
An account from a small
beginning…

Before the more concrete form of
alternative energy projects of the present,
back in the days, His Majesty the King had
always had a deep interest in energy.
• At one time, His Majesty the King
developed ways to effectively reuse waste,
such as making charcoal briquets from rice
hulls. The briquets were used as heating
fuel.
• Manure from cattle from His royal
projects has been used to produce biogas
which can then be used to power electrical
machines in production plants for various
products within The Royal Chitralada
Projects.
And there come many grand
projects with great benefits….

*เรียบเรียงข้อมูลจากหนังสือ พระบิดาแห่งการพัฒนา
พลังงานไทย กระทรวงพลังงาน

From the continuos works and experiments
of His Majesty the King come a variety of
projects under the Royal Initiatives. This is
especially the case for using water to

generate electricity which ultimately
brought about “Bhumibol Dam” which
was first conceptualized as a result of
transforming an immense amount of water
to electricity. Hence, Bhumibol Dam is
a multipurpose dam that gives rise to a
great many benefits to Thailand.
With great wisdom, grand vision and
ultimate prowess in regards to renewable
energy, His Majesty the King Bhumibol
Adulyadej has been the potent power
behind better livelihood for all Thai citizens
from the past to the present.
Compiled with the information from the book

“The Father of Thailand’s Energy Development”
by Ministry of Energy.
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ELECTRICAL STORY

ระบบสมาร์ทกริด

ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน
งานโครงข่ายอัจฉริยะ กองวิศวกรรมไฟฟ้า
ฝ่ายวางแผนระบบไฟฟ้า

Smart Grid System :
Sustainably Enhancing
the Quality of Life

Smart Grid Planning Section
Electrical Engineering Division
Power System Planning Department
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พลั ง งานไฟฟ้ า ถื อ เป็ น สิ่ ง ส� ำ คั ญ ในการขั บ เคลื่ อ นคุ ณ ภาพชี วิ ต
สร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจ สังคม และอุตสาหกรรมของประเทศ
กล่ า วได้ ว ่ า พลั ง งานไฟฟ้ า เสมื อ นเป็ น ปั จ จั ย ที่ ห ้ า ในการด� ำ รงชี วิ ต
การไฟฟ้ า นครหลวง (กฟน.) ในฐานะเป็ น หน่ ว ยงานที่ มี ห น้ า ที่ ใ ห้
บริการด้านระบบจ�ำหน่ายพลังไฟฟ้า ครอบคลุมพื้นที่ซึ่งเป็นศูนย์กลาง
ของการพัฒนา ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ
ได้น�ำระบบ “สมาร์ทกริด” (Smart Grid) หรือระบบโครงข่ายอัจฉริยะ
ซึ่งเป็นการพัฒนาระบบจ�ำหน่ายไฟฟ้าให้ตอบสนองต่อการท�ำงาน
อย่างชาญฉลาด มีประสิทธิภาพ มีความน่าเชื่อถือ มีความปลอดภัย
มีความยั่งยืน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และรูปแบบการด�ำเนินชีวิต
ของผู ้ ใ ช้ ไ ฟฟ้ า รองรั บ การขยายตั ว ของการใช้ ไ ฟฟ้ า ในพื้ น ที่ แ ละ
ประชากรอย่างรวดเร็ว (ไม่ว่าจะเป็นภาคครัวเรือน บริษัท ห้างร้าน
โรงงานอุ ต สาหกรรมต่ า งๆ) ยกระดั บ ความเป็ น อยู ่ ข องผู ้ ใ ช้ ไ ฟฟ้ า
รวมถึงส่งเสริมการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อความยั่งยืน

ระบบสมาร์ทกริด คือระบบที่เพิ่มความ
สามารถให้ระบบโครงข่ายไฟฟ้าในปัจจุบัน
โดยอาศั ย เทคโนโลยี ด ้ า นอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
และระบบสือ่ สาร ท�ำให้ระบบโครงข่ายไฟฟ้า
มีความยืดหยุ่นมากขึ้น สามารถตอบสนอง
ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงของความผิ ด พร่ อ ง
(Fault) หรือสิ่งรบกวน (Disturbance) รวมทั้ง
การเปลี่ยนแปลงความต้องการใช้ไฟฟ้าได้
อย่างรวดเร็ว เนื่องจากระบบสมาร์ทกริดจะ
มีการท�ำงานร่วมกันระหว่างอุปกรณ์ตรวจจับ
ต่างๆ น�ำข้อมูลที่ได้มาท�ำการประมวลผล
จากนั้ น น� ำ ผลที่ ไ ด้ ไ ปควบคุ ม การท� ำ งาน
ปลด-สั บ หรื อ ปรั บ แต่ ง อุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ า ใน
ระบบจ�ำหน่าย และควบคุมการส่งผ่านข้อมูล
สารสนเทศได้สองทิศทาง ท�ำให้รองรับการ
เชื่อมต่อแหล่งพลังงานไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนจ�ำนวนมากที่กระจายอยู่ทั่วไป
รวมถึงรองรับการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่จะเพิ่ม
มากขึ้นในอนาคต และเปิดโอกาสให้ผู้ใช้
ไฟฟ้าสามารถบริหารจัดการการใช้ไฟฟ้า
ให้เหมาะสมกับพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าใน
แต่ละวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แนวทางการพั ฒ นาระบบสมาร์ ท กริ ด
ของ กฟน. ได้มุ่งเน้นใน 3 ด้านหลัก คือ
1. Excellent Reliability and Power
Quality การยกระดับความมั่นคง เชื่อถือได้
และคุณภาพไฟฟ้า
2. Excellent Service การยกระดับ
คุณภาพการบริการ
3. Excellent Energy การอนุ รั ก ษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม
การยกระดับระบบจ�ำหน่ายไฟฟ้าให้มี
ความมั่นคง เชื่อถือได้ และคุณภาพไฟฟ้าที่ดี
เป็นการพัฒนาระบบควบคุมและปฏิบตั งิ าน
ในระยะไกลด้วยเทคโนโลยีด้านไฟฟ้าก�ำลัง
และระบบสื่อสาร เพื่อรองรับความต้องการ
ใช้ไฟฟ้าทีเ่ พิม่ ขึน้ และรองรับการกระจายตัว
ของแหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าด้วยพลังงาน
หมุนเวียน ทัง้ ยังสามารถควบคุมระบบไฟฟ้า
ในสภาวะต่ า งๆ ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ

As electrical energy becomes paramount
importance in modern life and support the
country’s economic, social and industrial
growth, it can be said that electrical energy
is like the fifth requisite for daily life. As an
electric utility providing the electric power
distribution system covering major
development area, including Bangkok
Metropolis, Nonthaburi and Samut Prakan,
the Metropolitan Electricity Authority (MEA)
has implemented a “Smart Grid” or intelligent
networking system which is the development
of an electric power distribution system
adapting to different operation changes
and pattern of lifestyle with smart, effective,
reliable, safe, sustainable and eco-friendly
operations, serving the rapid expansion of
power consumption and population in
service territory (including households,
commercial and industrial customers). The
system also helps enrich the quality of
life of consumers and accommodates
renewable energy use for sustainability.
The Smart Grid system is a system
enhancing capability of the current electric
system integrating with ICT technology to
provide the electric system with more flexibility
and rapid response to faults or disturbances
as well as changes in power demands.
Because the Smart Grid system works in
collaboration with intelligent electronic
devices (IED) and also performs data analysis,
the results will help dispatcher’s decision to
operate the equipment in the distribution
system via two-way communication.
Moreover, this will facilitate distributed
energy resource from renewable energy.
In the future, the Smart Grid can support
electric vehicles which become increasingly
popular. In addition, this system will
enable active participation by consumers
with opportunities to effectively manage
power consumption to suit their daily
power consumption behavior.
MEA Smart Grid development approach is
emphasized on 3 pillars:
1. Excellent Reliability and Power
Quality
2. Excellent Service
3. Excellent Energy
The upgrade of the power distribution
system for stability, reliability and quality
involves the development of remote
controlling and monitoring systems using
electrical power and communication
technology to serve the rising demand, and
the expansion of renewable energy sources.
It is also able to resiliently operate the

คุณสมศักดิ์ ตริยานุรักษ์
รองผู้ว่าการวิชาการและบริหารพัสดุ
ผู้ควบคุมดูแลระบบสมาร์ทกริด กฟน.
Mr. Somsak Thriyanurux
Deputy Governor (Technology and Material Management)
Responsible for MEA Smart Grid Development Approach

power system in different circumstances
to enable consumers to continually use
electricity or to be less affected by outages
and provide faster restoration with more
effective outage management system.
The improvement of service quality
focuses on developing consumer services
and continually creating new services to
meet the rising demand, and enhancing
the customer satisfaction along with
enabling active customer participation. The
Smart Grid technology has been deployed
to manage power consumption to enable
consumers to adjust their behaviors
according to the time vary generation cost
and capacity. This will help reduce power
consumption and electrical bill, and
promotes effective power usage aligned
with national energy policies.
Energy conservation and environmental
protection are the development of an
eco-power distribution system. The power
distribution system will accommodate the
generation from renewable sources, support
the use of electric vehicles (which will
increase in the future), and enable Microgrid
operation with energy storage systems.
This can support the renewable energy
penetration. The operation will help reduce
the risk of an energy crisis, promotes
participation of all sectors in creating a
green society, reduces greenhouse gas
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MEA Smart Grid COMPONENTS
SUPPLY
Renewable Energy Integration
CS : Control System

Vehicle to Grid V2G

การบูรณาการรถยนตกับระบบสงจายไฟฟา

การบูรณาการพลังงานหมุนเว�ยน

NETWORK

Substation
Automation

SCADA / EMS / DMS
ระบบสั�งการและควบคุมไฟฟาระยะไกล
ดานระบบสงและดานระบบจำหนาย

PQ System
ระบบตรวจสอบคุณภาพไฟฟา

FCI

ระบบตรวจสอบตำแหนง fault
ในสายปอน

ระบบสถานีไฟฟา
อัตโนมัติ

TLM

USER

ICT
Integration
การบูรณาการระบบสื่อสารเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบติดตามตรวจสอบการจายโหลด
ของหมอแปลง
Peak Shaving & Shifting

DAY TIME

NIGHT TIME
21

x

6

9

12

AMR / AMI

Demand Response

HEMS

BEMS

ระบบอานมิเตอรอัตโนมัติ/ระบบมิเตอรอัจฉร�ยะ

ระบบบร�หารจัดการพลังงานภายในบาน
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o

15

18

21

การลดคาความตองการกำลังไฟฟาสูงสุด

ระบบบร�หารจัดการพลังงานภายในอาคาร

EV Charging Station

สถานีชารจไฟ

ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถใช้ไฟฟ้าได้ต่อเนื่อง หรือ
ได้รบั ผลกระทบจากเหตุการณ์ไฟฟ้าดับน้อย
ทีส่ ดุ รวมถึงการใช้เวลาแก้ไขปัญหาไฟฟ้าดับ
สามารถท�ำได้รวดเร็วทันเหตุการณ์ และมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
การยกระดับคุณภาพการบริการ เน้น
การพั ฒ นาการบริ ก ารที่ มี ต ่ อ ผู ้ ใ ช้ ไ ฟฟ้ า
สร้างรูปแบบการบริการใหม่ ๆ อย่างต่อเนือ่ ง
เพื่อรองรับความต้องการไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้น
และสร้างความพึงพอใจสูงสุดต่อผู้ใช้ไฟฟ้า
ควบคู่กับการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่าง
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพผ่ า นการมี ส ่ ว นร่ ว มของ
ผู้ใช้ไฟฟ้า โดยใช้เทคโนโลยีสมาร์ทกริดมา
บริ ห ารจั ด การความต้ อ งการใช้ พ ลั ง งาน
เพื่อให้ผู้ใช้ไฟฟ้าปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
ใช้ ไ ฟฟ้ า ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ต้ น ทุ น การผลิ ต
ไฟฟ้าและก�ำลังการผลิตไฟฟ้าตามช่วงเวลา
ได้ เป็นการลดการใช้ไฟฟ้า ลดค่าใช้จ่าย
ทั้งเป็นการสนับสนุนการใช้พลังงานอย่าง
มีประสิทธิภาพตามนโยบายภาครัฐอีกด้วย
การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
เป็นการพัฒนาระบบจ�ำหน่ายไฟฟ้าควบคูก่ บั
การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่ ง ยื น โดยการส่ ง เสริ ม การผลิ ต พลั ง งาน
ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ด้วยการวาง
แนวทางการพัฒนาระบบจ�ำหน่ายไฟฟ้าให้
สามารถรองรับการเชื่อมต่อพลังงานไฟฟ้า
จากพลังงานหมุนเวียนเข้าสู่ระบบโครงข่าย
ไฟฟ้า และเตรียมพร้อมรองรับการใช้งาน
รถยนต์ไฟฟ้าที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอนาคต
รวมถึงสนับสนุนระบบไมโครกริด และระบบ
กักเก็บพลังงาน ซึ่งเป็นระบบที่ส่งเสริมการ
ใช้ พ ลั ง งานหมุ น เวี ย นในปริ ม าณมากได้
การด�ำเนินการดังกล่าวเป็นการลดความ
เสี่ยงภาวะวิกฤติด้านพลังงาน ช่วยให้ทุก
ภาคส่วนมีสว่ นร่วมในการสร้างสังคมสีเขียว
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ และก้าวสู่สังคมที่เรียก
ว่า “Smart Community” อย่างสมบูรณ์แบบ
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กฟน. ได้
ด�ำเนินโครงการสมาร์ทกริดมาอย่างต่อเนือ่ ง
เช่น ระบบ SCADA/EMS ระบบ DMS ระบบ

ทีมงานระบบสมาร์ทกริด กฟน.
MEA Smart Grid Team Members

Substation Automation ระบบ AME การ
ทดลองใช้งานรถยนต์ไฟฟ้า การให้บริการ
ผ่ า นโทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ โ ดยแอปพลิ เ คชั น
“MEA Smart Life” และยังคงมุ่งเน้นการ
ขยายโครงข่ายไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง รวมถึง
การให้บริการ โดยพัฒนาและประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้
สอดคล้องกับนิยามระบบสมาร์ทกริดของ
กฟน. “ระบบจ�ำหน่ายพลังงานไฟฟ้าที่ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศมาบริหารจัดการ เพื่อ
บูรณาการทั้งระบบไฟฟ้าและข้อมูล ส่งผล
ให้ ร ะบบจ� ำ หน่ า ยพลั ง งานไฟฟ้ า มี ค วาม
มั่นคง มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับการ
ผลิตและส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าจากแหล่ง
พลังงานทางเลือกทีส่ ะอาด ยกระดับคุณภาพ
การบริ ก ารเพื่อให้เ กิดประโยชน์สูงสุดต่อ
สาธารณะอย่างยั่งยืน”
ซึง่ ทาง กฟน. มีแนวทางตามแผนแม่บท
การพั ฒ นาระบบสมาร์ ท กริ ด ของ กฟน.
ปี 2559-2564 ในปี 2559 จะเริม่ โครงการน�ำร่อง
ระบบ Advanced Metering Infrastructure
(AMI) ซึ่ ง ตามแผนจะส� ำ เร็ จ ในปี 2562
ระบบ AMI เป็นเทคโนโลยีที่ประกอบไปด้วย
สมาร์ทมิเตอร์ที่มีระบบสื่อสารแบบสองทาง
สามารถวัดพารามิเตอร์ทางไฟฟ้าที่จ่ายให้

(carbon dioxide) emissions, and perfectly
moves us forward to a ‘Smart Community’.
Through many years, MEA has continually implemented Smart Grid projects such
as the SCADA/EMS system, DMS system,
Substation Automation system, AMR
system, electric vehicle project and the
‘MEA Smart Life’ mobile phone application
service. MEA has still emphasized the
expansion of the electrical system, and
applied both local and international
technologies to our services conforming to
the definition of MEA Smart Grid system:
“Electrical power distribution system
with integration of both electrical system
and ICT infrastructure leads to higher
reliability and stability, better efficiency,
and accommodating renewable energy
sources, as well as enhancing quality
service for greatest public benefits and
sustainable development”
The MEA initiated the master plan for
MEA Smart Grid Development 2016 - 2021.
In 2016, we will commence the pilot project
of the Advanced Metering Infrastructure
(AMI) system which is scheduled to be
completed in 2019. The AMI system is the
technology that consists of smart meters
working on a two-way communication
system to measure electrical parameters
and sending a signal to simultaneously
communicate with several other smart
meters in the adjacent area. It also has a
meter data management system (MDMS)
The objective of this pilot project is to
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กับผู้ใช้ไฟฟ้าได้ และสามารถส่งสัญญาณ
ติ ด ต่ อ กั บ สมาร์ ท มิ เ ตอร์ ห ลายตั ว ที่ อ ยู ่ ใ น
ระบบจ�ำหน่ายพร้อม ๆ กันได้ รวมถึงมีระบบ
บริหารจัดการข้อมูลมิเตอร์ผู้ใช้ไฟฟ้าร่วม
ด้วย โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาเทคโนโลยี
ระบบสื่อสารและสมาร์ทมิเตอร์ที่เหมาะสม
กับระบบ AMI และใช้บริหารจัดการลดหน่วย
สูญเสีย (loss) ทั้งในเชิงเทคนิค (technical)
และไม่ใช่เทคนิค (non-technical) รวมถึง
การบริหารจัดการการแก้ไขไฟฟ้าดับ (outage
management) ได้รวดเร็วขึ้น ซึ่งสามารถ
แจ้งเตือนไปยังผู้ใช้ไฟฟ้าผ่านแอปพลิเคชัน
บนโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือทางหน้าเว็บไซต์
นอกจากนี้ยังรองรับการจ่ายค่าไฟฟ้าเป็น
แบบ pre-paid meter และการบูรณาการ
ร่วมกับระบบบ้านอัจฉริยะ (Home Energy
Management System : HEMS) อันเป็น

ช่องทางที่สามารถส่งสัญญาณควบคุมไปสู่
ผู้ใช้ไฟฟ้าเพื่อตอบสนองต่อการใช้ไฟฟ้า
(Demand Response) ในอนาคตได้
ไม่เพียงแต่บุคลากรที่มีศักยภาพ การ
คัดเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสม การวางแผน
การบริหารจัดการที่ดีของ กฟน. ที่ช่วยให้
เกิดการพัฒนาระบบสมาร์ทกริดให้รองรับ
การเติ บ โตของเศรษฐกิ จ และสั ง คมใน
อนาคต การมี ส ่ ว นร่ ว มของประชาชนทุ ก
ภาคส่วนถือเป็นปัจจัยส�ำคัญอีกอย่างหนึ่ง
ที่ จ ะช่ ว ยผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาระบบ
สมาร์ทกริดอย่างเต็มรูปแบบ น�ำไปสู่การ
ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีในการใช้พลังงาน
อย่างยั่งยืน

evaluate communication and smart meter
technologies that suitable to the AMI
system, to reduce technical and nontechnical losses, and to provide outage
management more rapidly. In addition, the
system can send an alert or information
message to consumers via a mobile phone
application or via website. In addition, it
serves pre-paid meter payments and
can be integrate with the Home Energy
Management System (HEMS) which is a
new channel sending the controlling signal
to customers for demand response in the
future.
In addition to the potential of personnel
and proper selection of technology, good
planning and management of MEA help
create Smart Grid development for
economic and social growth in the future.
Participation of all sectors is another
important factor pushing for a full Smart
Grid development approach that leads to
enhance the quality of life with sustainable
power management.
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ช่องทางช�ำระค่าไฟฟ้า
ของการไฟฟ้านครหลวง
METHOD OF ELECTRIC
BILL PAYMENT

หลายท่านเคยมีความรู้สึกว่า ต้นเดือนคราใด ต้อง
ตระเวนจ่ายค่าไฟกันให้แสนยุ่งยาก ขอบอกว่า ลืม
ปัญหาในอดีตเหล่านั้นเสียให้สิ้น เพราะ ณ วันนี้
การไฟฟ้านครหลวง ( กฟน.) มีช่องทางการช�ำระ
ค่ า ไฟฟ้ า เพิ่ ม ขึ้ น มากมาย แต่ ล ะช่ อ งทางก็ แ สน
สะดวกง่ายดาย ลองไปดูกนั ค่ะว่า มีชอ่ งทางแบบไหน
ที่ตรงกับไลฟ์สไตล์ของคุณกันบ้าง ...
Many people are always busy with paying electric
bills at the beginning of every month. Now all
those burdens are gone as the Metropolitan
Electricity Authority (MEA) provides lots of easier
electric bill payment channels. Let’s see which
one suits your lifestyle...

1. ช�ำระค่าไฟฟ้า ณ ที่ท�ำการ การไฟฟ้านครหลวง
Electric bill payment at MEA Offices
สามารถช�ำระค่าไฟฟ้าด้วยเงินสดหรือเช็ค
โดยน�ำใบแจ้งค่าไฟฟ้าไปแสดง
ณ ส�ำนักงานที่ให้บริการ ได้แก่
• การไฟฟ้านครหลวงเขต 18 แห่ง
• สาขาย่อย 12 แห่ง
• จุดรับช�ำระ 1 แห่ง (ส�ำนักงานเขต
พระโขนง)
ระหว่างเวลา 07.30 น. ถึง 15.00 น.
ทุกวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เว้นวันหยุด
นักขัตฤกษ์ และวันหยุดชดเชย

Payment can be made by cash or cheque
by showing electric bill at service center:
• 18 MEA District Offices
• 12 Sub-branches
• 1 payment point
between 07.30-15.00 hrs. Mondays to
Fridays, except weekends, public
holidays and substitute holidays.

2. ผ่านเคาน์เตอร์ตัวแทน จ�ำนวน 24 แห่งดังนี้
Via 24 payment agent counters:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ธ.กรุงเทพ จ�ำกัด
ธ.กรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ธ.กรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด (มหาชน)
ธ.กสิกรไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ธ.ทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ธ.ไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
ธ.ซีไอเอ็มบี ไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ธ.ยูโอบี จ�ำกัด (มหาชน)   
ธ.ออมสิน
ธ.อาคารสงเคราะห์
ธ.เพื่อการเกษตร และสหกรณ์
การเกษตร
ธ.ธนชาต จ�ำกัด (มหาชน)
ธ.อิสลามแห่งประเทศไทย
บ.ห้างเซ็นทรัล ดีพาทเมนท์สโตร์
จ�ำกัด (Cen Pay)   
ธ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ�ำกัด
(มหาชน)
การประปานครหลวง
บ.เคาน์เตอร์เซอร์วิส จ�ำกัด
บ.ไปรษณีย์ไทย จ�ำกัด
บ.ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน)
บ.ทรูมันนี จ�ำกัด
บ.แอดวานซ์ mPay จ�ำกัด
บ.เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม
จ�ำกัด
บ.เพย์สบาย จ�ำกัด
บ.บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ�ำกัด
(มหาชน)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bangkok Bank Plc     
Krung Thai Bank Plc
Bank of Ayutthaya Plc
Kasikorn Bank Plc
Thai Military Bank Plc
Siam Commercial Bank Plc
CIMB Thai Bank Plc    
UOB Bank Plc    
Government Savings Bank
Government Housing Bank
Bank for Agriculture and
Agricultural Cooperatives
Thanachart Bank Plc
Islamic Bank of Thailand
Central Department Store Co.,
Ltd. (Cen Pay)   
Land & Houses Bank Plc

•
•
•
•
•
•
•

Metropolitan Waterworks Authority
Counter Service Co., Ltd.
Thailand Post Co., Ltd.
TOT Plc
True Money Co., Ltd.
Advance mPAY Co., Ltd.
Ek-Chai Distribution System Co.,
Ltd. (TESCO LOTUS)
• PaysBuy Co., Ltd.
• Big C Super Center Plc

3. หักบัญชีธนาคาร จ�ำนวน 20 แห่ง ดังนี้
Debit to bank account of 19 banks:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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ธ.กรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
ธ.กรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ธ.กรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด (มหาชน)
ธ.กสิกรไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ธ.ทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ธ.ไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
ธ.ซีไอเอ็มบีไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)
ธ.ยูโอบี จ�ำกัด (มหาชน)
   
ธ.ออมสิน
ธ.อาคารสงเคราะห์
ธ.เพื่อการเกษตร และสหกรณ์
การเกษตร

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bangkok Bank Plc
Krung Thai Bank Plc
Bank of Ayutthaya Plc
Kasikorn Bank Plc
Thai Military Bank Plc
Siam Commercial Bank Plc
CIMB Thai Bank Plc    
Standard Chartered Bank
(Thai)
UOB Bank Plc
Government Savings Bank
Government Housing Bank
Bank for Agriculture and
Agricultural Cooperatives

• Sumitomo Mitsui Banking
Corporation Bank
• Thanachart Bank Plc
• Land & Houses Bank Plc
• Islamic Bank of Thailand
• Thai Credit Retail Bank Plc
• Tisco Bank Plc
• Hongkong and Shanghai
Banking Corporation
• Mizuho Corporate Bank., Ltd.

7. ผ่านทาง Mobile Banking จ�ำนวน 9 แห่ง ดังนี้
Via Mobile Banking of 9 banks:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

8. ผ่านทาง Mobile Phone จ�ำนวน 7 แห่ง ดังนี้
Via Mobile Phone of 7 channels:

• ธ.ซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง
คอร์ปอเรชั่น
• ธ.ธนชาต จ�ำกัด (มหาชน)
• ธ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ�ำกัด (มหาชน)
• ธ.อิสลามแห่งประเทศไทย
• ธ.ไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ำกัด
(มหาชน)
• ธ.ทิสโก้ จ�ำกัด (มหาชน)
• ธ.ฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงค์กิ้งฯ
• ธ.มิซูโฮ คอร์ปอเรต จ�ำกัด

4. หักบัญชีบัตรเครดิต จ�ำนวน 12 แห่ง ดังนี้
Debit to credit card of 12 channels:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ธ.กรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
   
ธ.กสิกรไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ธ.ไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)   
ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)
ธ.ยูโอบี จ�ำกัด (มหาชน)
    
บ.บัตรกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ธ.ซิตี้แบงค์ เอ็น.เอ.
บ.บัตรกรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด
บ.อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)
จ�ำกัด (มหาชน)
• บ.เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส
• บ.เทสโก้ คาร์ด เซอร์วิสเซส จ�ำกัด
• บ.อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จ�ำกัด

Bangkok Bank Plc
Kasikorn Bank Plc
Siam Commercial Bank Plc
Standard Chartered Bank (Thai)
UOB Bank Plc
Krung Thai Card Plc
Citibank N.A.
Krungsri Credit Card Co., Ltd.
AEON Thana Sinsap Co., Ltd.
General Card Services Co., Ltd.
Tesco Card Services Co., Ltd.
Ayutthaya Capital Services Co., Ltd.

ธ.กรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
ธ.กรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ธ.กรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด (มหาชน)
ธ.กสิกรไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ธ.ธนชาต จ�ำกัด (มหาชน)
ธ.ทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ธ.ไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
ธ.ซีไอเอ็มบีไทย จ�ำกัด (มหาชน)     
ธ.ยูโอบี จ�ำกัด (มหาชน)
    
ธ.ออมสิน

ธ.กรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
ธ.กรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ธ.กรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด (มหาชน)
ธ.กสิกรไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ธ.ทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ธ.ไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
ธ.ยูโอบี จ�ำกัด (มหาชน)
ธ.ธนชาต จ�ำกัด (มหาชน)
ธ.ออมสิน

• แอปพลิเคชั่น MEA Smart Life
(Master Card)
• ธ.กสิกรไทย จ�ำกัด (มหาชน)
• ธ.ทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)
• ธ.ไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
• บ.ทรูมันนี จ�ำกัด
• บ.แอดวานซ์ mPAY จ�ำกัด
• บ.เพย์สบาย จ�ำกัด

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bangkok Bank Plc        
Krung Thai Bank Plc
Bank of Ayutthaya Plc
Kasikorn Bank Plc
Thai Military Bank Plc
Siam Commercial Bank Plc
UOB Bank Plc    
Thanachart Bank Plc
Government Savings Bank

• MEA Smart Life Application
(2C2P Master Card)
• Kasikorn Bank Plc
• Thai Military Bank Plc
• Siam Commercial Bank Plc
• True Money Co., Ltd.
• Advance mPAY Co., Ltd.
• PaysBuy Co., Ltd.

9. ผ่านโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ ( IVR ) จ�ำนวน 5 แห่ง ดังนี้
Via Interactive voice response (IVR) of 5 channels:

5. ผ่านทาง ATM จ�ำนวน 10 แห่ง ดังนี้
Via ATM of 10 banks:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bangkok Bank Plc
Krung Thai Bank Plc
Bank of Ayutthaya Plc
Kasikorn Bank Plc
Thanachart Bank Plc
Thai Military Bank Plc
Siam Commercial Bank Plc
CIMB Thai Bank Plc
UOB Bank Plc
Governing Savings Bank

•
•
•
•
•

ธ.กรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
ธ.กรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ธ.กรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด (มหาชน)
ธ.กสิกรไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ธ.ซีไอเอ็มบีไทย จ�ำกัด (มหาชน)

•
•
•
•
•

Bangkok Bank Plc
Krung Thai Bank Plc
Bank of Ayutthaya Plc
Kasikorn Bank Plc
CIMB Thai Bank Plc   

   

6. ผ่านทาง Internet Banking จ�ำนวน 15 แห่ง ดังนี้
Via Internet Banking of 15 channels:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ธ.กรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
ธ.กรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ธ.กรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด (มหาชน)
ธ.กสิกรไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ธ.ทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ธ.ไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
ธ.ยูโอบี จ�ำกัด (มหาชน)
ธ.ออมสิน
บ.ทรูมันนี่ จ�ำกัด
ธ.ซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง
คอร์ปอเรชั่น
ธ.ธนชาต จ�ำกัด (มหาชน)
ธ.มิซูโฮ คอร์ปอเรต จ�ำกัด
ธ.ซิตี้แบงค์ เอ็น.เอ.
บ.ทูซีทูพี (ประเทศไทย) จ�ำกัด
บ.แอร์เพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bangkok Bank Plc
   
Krung Thai Bank Plc
Bank of Ayutthaya Plc
Kasikorn Bank Plc
Thai Military Bank Plc
Siam Commercial Bank Plc
UOB Bank Plc   
Government Savings Bank
True Money Co., Ltd.
Sumitomo Mitsui Banking
Corporation Bank
Thanachart Bank Plc
Mizuho Corporate Bank
Citibank N.A.
2C2P (Thailand) Co., Ltd (Easy
Bills)
AirPay (Thailand) Co.,Ltd.

ด้วยช่องทางการบริการที่เปิดกว้างและหลากหลาย หวังเป็นอย่างยิ่ง
ว่าคุณจะได้รับความสะดวกมากขึ้น และการไฟฟ้านครหลวงจะมุ่งมั่น
พัฒนาเพื่อรองรับในทุกๆ ความต้องการต่อไปในอนาคต...
With expedient and various services, we really hope that you
will be provided with more convenience. MEA is determined to
develop our services to serve all needs in the future...
ข้อมูล ณ 29 เมษายน 2559
ระบบไฟฟ้ามั่นคง บริการมั่นใจ ห่วงใยสังคม
As at 29 April 2016
Stability of electrical system, confident service, care for society
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พิธีประกาศผลและมอบรางวัล
Energy Mind Award 2015
การจัดท�ำมาตรฐานสถานศึกษาดีเด่น
ด้านพลังงาน
2015 Energy Mind Award Ceremony :
Standardization of Outstanding
Educational Institutions Regarding
Energy Conservation
การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ได้ด�ำเนินการ
จัดท�ำมาตรฐานสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน
เพื่อมอบรางวัล Energy Mind Award
ให้แก่สถานศึกษาที่มีผลการด�ำเนินงานด้าน
การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมดีเด่น
รางวัล Energy Master Award และรางวัล
Young Energy Master Award ส�ำหรับ
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษา และนั ก เรี ย นที่ ใ ห้
การสนับสนุนด้านการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม ในโครงการ Energy Mind
Award และได้จัดพิธีประกาศผลและมอบ
รางวั ล Energy Mind Award 2015
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ
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โดยในปี 2558 มีสถานศึกษาเข้าร่วม
โครงการ จ�ำนวน 80 โรงเรียน มีโรงเรียน
ที่ได้รับรางวัล Energy Mind Award ใน
ระดับ 5 ดาว จ�ำนวน 12 โรงเรียน ได้แก่
โรงเรียนโสมาภา โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศกึ ษา
โรงเรี ย นโสมาภานุ ส สรณ์ โรงเรี ย นไทย
คริสเตียน โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย โรงเรียนอัสสัมชัญ
แผนกประถม โรงเรียนสีตบุตรบ�ำรุง โรงเรียน

พระหฤทัยดอนเมือง โรงเรียนวัดสังข์กระจาย
(แจ่มวิชาสอน) โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
และโรงเรียนสตรีวิทยา
รางวัล Energy Master Award ส�ำหรับ
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาที่ มี ค วามโดดเด่ น
ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่
ได้รบั จ�ำนวน 7 ท่าน ได้แก่ อาจารย์เรืองฤทธิ์
รั ก ษาพงศ์ จากโรงเรี ย นซอและฮ์ ศึ ก ษา
อาจารย์ ส มพงษ์ ไชยวงษ์ จากโรงเรี ย น
บางปะกอกวิทยาคม อาจารย์สมพร มาลัยศรี
จากโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ อาจารย์
ทวีชัย แม่มิ่ง จากโรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย
อาจารย์ ข นิ ษ ฐา สิ น ธวิ ชั ย จากโรงเรี ย น
อั ส สั ม ชั ญ แผนกประถม อาจารย์ นิ ต ยา
แสงสุวรรณ์ จากโรงเรียนโสมาภา และอาจารย์
พินิจ เพ็ชรดารา จากโรงเรียนสตรีวิทยา
รางวัล Young Energy Master Award
ส� ำ หรั บ นั ก เรี ย นแกนน� ำ ที่ มี ค วามโดดเด่ น
ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
จาก 14 โรงเรียน ได้แก่ นักเรียนจากโรงเรียน
เซนต์ฟรังซิสซาเวียร์คอนแวนต์ โรงเรียน
บางปะกอกวิ ท ยาคม โรงเรี ย นพู ล เจริ ญ
วิทยาคม โรงเรียนประภามนตรี 2 โรงเรียน
ฤทธิ ณ รงค์ ร อน โรงเรี ย นวั ฒ นาวิ ท ยาลั ย
โรงเรี ย นนนทบุ รี วิ ท ยาลั ย โรงเรี ย นสตรี
วัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง โรงเรียนท่าอิฐ
ศึกษา โรงเรียนสายน�้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ
โรงเรี ย นนวมิ น ทราชิ นู ทิ ศ สตรี วิ ท ยา 2
โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ และโรงเรียน
เซนต์โยเซฟคอนเวนต์

ส�ำหรับสถานศึกษาที่สนใจในเรื่องการ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม รวมถึง
กิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานต่างๆ ที่
การไฟฟ้านครหลวงจัดขึ้น เพื่อขับเคลื่อน
การด�ำเนินงานด้านการอนุรกั ษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งยังมุ่ง
พัฒนาสถานศึกษาให้ก้าวหน้า พร้อมน�ำพา
สั ง คมไทยให้ ก ้ า วสู ่ สั ง คมที่ มี ค วามยั่ ง ยื น
ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
สามารถติ ด ตามรายละเอี ย ดการด� ำ เนิ น
โครงการ Energy Mind Award หรือหาข้อมูล
เพื่อศึกษาในเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้
ที่เว็บไซต์ www.energymindaward.com
และ Facebook : Energy Mind Award

The Metropolitan Electricity Authority
established a standard for outstanding
educational institutions regarding energy
conservation to grant the Energy Mind
Award for 2015, Energy Master Award
and Young Energy Master Award. The
Metropolitan Electricity Authority held a
ceremony to grant the awards at the
Ambassador Hotel in Bangkok.
The schools which were granted
with the Energy Mind Award were
Somapa School, St. Louis Suksa School,
Somapanussorn School, Thai Christian
School, Saint Joseph Convent School,
Wattana Wittaya Academy, Assumption
College Primary Section, Sitabutr
Bamrung School, Phraharuthai Donmuang
School, Wat Sangkrajay (Jamwichasorn)
School, Assumption Convent School, and
Satriwittaya School.
Energy Master Awards for outstanding
educational personnel with regard to
energy conservation and environmental
protection were granted to Mr. Rueangrit
Raksaphong from Sor Laeh Sueksa School,
Mr. Somphong Chaiwong from Bangpakok
Wittayakom School, Ms. Somporn Malaisri
from Saint Joseph Convent School,
Mr. Thawichai Maeming from Nonthaburi
Wittayalai School, Ms. Khanittha Sinthawichai
from Assumption College Primary Section,
Ms.Nittaya Saengsuwan from Somapa
School, and Mr. Phinij Pethdara from
Satriwittaya School.
Young Energy Master Awards for
outstanding student leaders with regard
to energy conservation and environmental
protection were granted to students from
St. Francis Xavier Convent School, Bangpakok
Wittayakom School, Poolcharoenwittayakom School, Praphamontree 2 School,
Ritthinarongron School, Wattana Wittaya
Academy, Nonthaburi Wittayalai School,
Wat Mahaprutaram Girls' School under the
Royal Patronage of her Majesty the Queen,
Phraharuthai Donmuang School, Tha-It
Suksa School, Sainampeung under the
Royal Patronage of Princess Petcharat
Rajsuda Sirisopaphannawadee School,
Nawamintharachinuthit Satriwittaya 2
School, Pramaesakolsongkroh School, and
Saint Joseph Convent School.
Any educational institutions interested
in energy conservation and environmental
protection, as well as energy conservation
activities under arrangement of the
Metropolitan Electricity Authority can click
to see details at www.energymindaward.
com and at Facebook : Energy Mind Award.
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M E A Business

“แสงไฟแห่งความจงรักภักดี”
เบื้องหลังความทุ่มเทของ กฟน.
เพื่อความประทับใจของประชาชน

“Light of Loyalty” What’s behind MEA
Determination for the People’s Inspiration
กว่า 35 ปีมาแล้ว ที่การไฟฟ้านครหลวง
(กฟน.) มุ ่ ง มั่ น ตั้ ง ใจเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในการ
เนรมิ ต แสงไฟอั น สวยงาม เพื่ อ เป็ น การ
เฉลิมพระเกียรติแด่องค์พระบาทสมเด็จ
พระเจ้ า อยู ่ หั ว และสมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ
พระบรมราชินีนาถ นอกจากนี้ยังเป็นการ
สร้ า งความประทั บ ใจให้ กั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว
และประชาชนชาวไทย ที่ผ่านไปมาตลอด
สองฝั่งถนนราชด�ำเนิน ปีแล้วปีเล่า เหล่า
ดวงไฟนับล้านดวงที่สะท้อนถึงความจงรัก
ภั ก ดี ก็ ยั ง คงมี สี สั น และคงความงดงาม
ไม่เสื่อมคลาย...
ส�ำหรับในปี 2559 นี้ กฟน.ได้เตรียม
แบ่งการสร้างสรรค์ไฟประดับออกเป็น 2 ช่วง
คือช่วงเดือนสิงหาคม ในวันแม่แห่งชาติ 12
สิงหาคม และวันที่ 5 ธันวาคม ซึ่งเป็นวาระ
วันพ่อแห่งชาติ โดยในช่วงวันแม่แห่งชาติ
ที่ก�ำลังจะมาถึงนี้ กฟน. ได้น้อมน�ำพระราช
ด� ำ รั ส ของสมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ พระบรม
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For more than 35 years, the Metropolitan
Electricity Authority (MEA) has been
determined to be an essential part behind
the magical lights display to celebrate
and honor His Majesty King Bhumibol
Adulyadej and Her Majesty Queen Sirikit.
This is also an opportunity to bring great
inspiration to both tourists and all Thai
people who commute and pass by both
sides of Ratchadamnoen road. Year after
year, the millions of lights reflecting the
people’s loyalty will continue to shine
brightly and beautifully…
For the year 2016, MEA has prepared
two different periods of lighting celebration:
the first in August for the auspicious occasion
of National Mother’s Day on August 12th, and
the second celebration on December 5th
which is National Father’s Day. For Mother’s
Day, MEA will take Her Majesty Queen
Sirikit’s remarks that “If the king is the forest,
I will be the river”, and use it as the main
concept in our “Forest and River” themed
light celebration. MEA will commence our
creation in full force, with more than 600 MEA
personnel to prepare and inspect all tools
and equipment for our light display and
celebration storage warehouse, as well as
arranging meetings with relevant agencies
such as MEA district offices in Bangkok
areas, police stations from districts/areas
with the light display and the Department of
Public Works and Town & Country Planning,
etc.

ราชินีนาถ ที่ตรัสไว้ว่า “หากพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวเป็นป่า ข้าพเจ้าก็จะเป็นน�้ำ”
ด้ ว ยประโยคที่ ต รั ส ดั ง กล่ า วนี้ เ อง จึ ง เป็ น
ที่มาของคอนเซ็ปต์ “ป่าไม้และต้นน�้ำ” โดย
กฟน. ได้เริ่มด�ำเนินการสร้างสรรค์ผลงาน
ครั้งนี้อย่างเต็มก�ำลัง ไม่ว่าจะเป็นการใช้
บุคลากรของ กฟน.กว่า 600 ชีวิต ในการ
จัดเตรียมและเช็กอุปกรณ์ต่างๆ จากคลัง
เก็บไฟประดับ พร้อมทัง้ ยังมีการประชุมหารือ
ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ
การไฟฟ้านครหลวง เขตกรุงเทพมหานคร
สถานีต�ำรวจในท้องที่ที่มีการติดไฟประดับ
และส�ำนักงานโยธา เป็นต้น
โดยสถานที่ส�ำคัญๆ ที่จะมีการประดับ
ไฟในครั้ ง นี้ ได้ แ ก่ ถนนราชด� ำ เนิ น ลาน
พระราชวังดุสิต อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ และ
อนุสาวรีย์พระเจ้าตากสินมหาราช โดยสิ่ง
ที่ กฟน. ให้ความส�ำคัญเป็นอย่างมากก็คือ
เรื่องของความปลอดภัย จึงได้มีการคิดค้น
อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้ารั่วเพื่องานประดับไฟ
ในครั้ ง นี้ โ ดยเฉพาะ ทั้ ง นี้ จ ะน� ำ ตู ้ ป ้ อ งกั น
ไฟฟ้ารัว่ ไปติดตัง้ ไว้ตามจุดทีม่ กี ารประดับไฟ
จึงมั่นใจได้ว่า การประดับไฟครั้งยิ่งใหญ่นี้
จะมีความสวยงาม สว่างไสว และมีความ
ปลอดภัย นอกจากผลงานชิ้นส�ำคัญครั้งนี้
กฟน. ก็ยังให้บริการในด้านการประดับไฟ
กับหน่วยงานเอกชน สถานที่ส�ำคัญ รวมถึง
หน่วยงานต่างๆ ที่สนใจ โดยสามารถติดต่อ
สอบถามค่าบริการได้ที่ 0-2878-5364
กฟน.หวังเป็นอย่างยิง่ ว่า การประดับไฟ
ครั้งนี้จะสร้างความประทับใจและความสุข
ให้ กั บ ประชาชน พร้ อ มสะท้ อ นถึ ง ความ
จงรั ก ภั ก ดี ข องพสกนิ ก รทั่ ว ทั้ ง ประเทศใน
วาระส�ำคัญเช่นนี้...

The important locations of display
include Ratchadamneon road, Dusit Palace
grounds, Victory Monument and Monument
of King Taksin the Great. MEA gives our
highest attention to safety, therefore, we
have invented and use various tools and
equipment to prevent leakage specifically
for these two special occasions. We will also
install Earth Leakage Circuit Breaker (ELCB)
at various points for the entire distance and
areas of the light displays. This is an example
of the extensive measures we take in order
to ensure that the light displays on the two
occasions will be bright, beautiful and safe.
In addition to these two most important
occasions, MEA also provides similar
services to interested private organizations,
important locations, as well as government
agencies. For more information about the
service and service fees, please call
0-2878-5364.
MEA truly hopes that the light displays
will bring great inspiration and happiness to
all the people and reflect the loyalty of all
Thai people throughout the country on the
two auspicious occasions…
ขอบคุณข้อมูลจาก คุณพิชิตคเชนทร์ คณีกุล
วิศวกรไฟฟ้า 10 ฝ่ายธุรกิจบริการและคุณภาพไฟฟ้า (ฝธค.)
(With thanks to the information from Mr. Pichitkachentr Kaneekul,
Electrical Engineer 10, Metropolitan Electricity Authority
Better Care and Power Quality Department
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ME A SAF ETY

การตัดแต่งกิ่งไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้าให้ปลอดภัย
How to Safely Prune Tree Branches
Near Electrical Cables

เรื่อง บุญถิ่น เอมย่านยาว, กฤษณ สุจริตพงศ์ / ฝปภ.
Boontin Aimyanyao, Kritsana Sutcharitpong / Environmental and Occupational Health and Safety Department

บทน�ำ
ความส�ำคัญของต้นไม้ในเรื่องสิ่งแวดล้อม
ถูกให้ความส�ำคัญมากขึ้น ต้นไม้ให้ความ
ร่มรืน่ , ลดแสงแยงตา, ผลิตออกซิเจน, ดูดซับ
คาร์บอนไดออกไซด์ ท�ำให้อากาศสดชื่น,
ยึดเกาะดินและกัน้ ลม, เสียง, ปกปิดทัศนียภาพ
ทีไ่ ม่สวยงาม ผูป้ ฏิบตั งิ านควรจะศึกษาทบทวน
เรือ่ งของการตัดกิง่ , การเล็มกิง่ , การซ่อมแซม,
การบ�ำรุงรักษา และการตัดแต่งพุ่มไม้ให้มี
ความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน
การตัดแต่งไม้ใหญ่กับแนวสายไฟฟ้าระบบ
สายอากาศเหนือพื้นดิน
เว้นถนนเพียงบางสายในกรุงเทพมหานคร
และเมืองใหญ่เท่านั้น ที่เดินสายไฟฟ้าไว้
ใต้ดิน นอกนั้นทุกเมืองในประเทศไทยจะ
เดินสายไฟฟ้าแบบสายอากาศเหนือพื้นดิน
ซึ่งมีทั้งสายเปลือยและสายหุ้มฉนวน ต้นไม้
ใหญ่จงึ สร้างปัญหาแก่สายไฟอย่างมาก เป็น
สาเหตุส�ำคัญที่ท�ำให้เกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจร
ไฟกะพริบ หรือสายไฟขาดเมื่อมีพายุรุนแรง
การไฟฟ้ า นครหลวงกั บ กรุ ง เทพมหานคร
และเทศบาลหรือส่วนการปกครองท้องถิ่นอื่น
ต้องร่วมกันแก้ปัญหาเกี่ยวกับตัดแต่งกิ่งไม้
การแก้ปัญหาหลักๆ อาจท�ำได้ดังนี้
1. เดินสายไฟฟ้าไว้ใต้ดินทั้งหมด
2. ใช้ ส ายหุ ้ ม ฉนวนพร้ อ มตั ด แต่ ง
กิ่งไม้ให้ลอดผ่านทรงพุ่ม
3. ปลู ก ต้ น ไม้ ข นาดเล็ ก หรื อ กลาง
ที่มีความสูงไม่ถึงระดับสายไฟฟ้า
อันตรายที่เกี่ยวกับต้นไม้จากสายไฟ
ต้นไม้ นอกจากเป็นหนึ่งในสาเหตุของ
สายไฟแรงสูงขาดแล้ว ในกรณีทมี่ กี ารเสียดสี
กับสายไฟฟ้า ต้นไม้ยงั เป็นต้นเหตุของความ
อันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สินได้ เนื่องจาก
หากต้นไม้อยู่ใกล้ หรือแตะกับสายไฟฟ้าที่มี
กระแสไฟรัว่ อยู่ กระแสไฟก็จะไหลผ่านกิง่ ไม้
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และตามล�ำต้น ก่อนจะไหลลงมาสู่พื้นดิน
หากมีผู้ที่ปีนต้นไม้ หรือยืนอยู่ใกล้กับต้นไม้
อาจถูกไฟฟ้าดูดได้ โดยเกิดจากปรากฏการณ์
แรงดันช่วงก้าว และแรงดันสัมผัส (Step &
Touch Voltage)
แรงดันช่วงก้าว และแรงดันสัมผัส คืออะไร
แรงดันช่วงก้าว Step Voltage หมายถึง
แรงดันไฟฟ้าที่ตกคร่อมอยู่ระหว่างเท้าทั้ง
สองข้างของบุคคล โดยกระแสไฟฟ้าจะไหล
ผ่านจากเท้าข้างหนึง่ ไปสูเ่ ท้าอีกข้างหนึง่ โดย
บุคคลไม่ได้สมั ผัสกับต้นไม้ การทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ าน
ยืนใกล้ต้นไม้ จึงสามารถถูกไฟฟ้าดูดได้
แรงดันสัมผัส Touch Voltage หมายถึง
แรงดันไฟฟ้าที่ตกคร่อมร่างกายของบุคคล
โดยเกิดจากการที่บุคคลได้สัมผัสกับต้นไม้
ค่าความต่างศักย์ทางไฟฟ้าจะเกิดขึ้นระหว่าง
จุดที่สัมผัสกับเท้าทั้งสองข้างของบุคคลที่
สัมผัสอยู่กับดิน
ข้อแนะน�ำเรือ่ งของต้นไม้กบั สายไฟฟ้าแรงสูง
1. แจ้ ง เจ้ า หน้ า ที่ กฟน. เมื่ อ พบ
กิ่งไม้แตะสายไฟฟ้าแรงสูง
2. ห้ามปีนต้นไม้ หรือยืนใกล้ต้นไม้ที่
แตะสายไฟฟ้ า แรงสู ง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเมื่อมีความชื้นหรือฝนตก
3. ห้ามยื่นมือ หรือวัสดุใดๆ แตะสาย
ไฟฟ้าแรงสูง ไม่วา่ จะยืนอยูบ่ นต้นไม้
หรือบนพื้นดิน
4. ห้ามตัดต้นไม้ทอี่ ยูใ่ กล้สายไฟฟ้าแรง
สูง เว้นแต่ผู้ที่มีความช�ำนาญ หรือ
ผ่านการอบรมจากเจ้าหน้าทีก่ ารไฟฟ้า
5. หลีกเลี่ยงการปลูกต้นไม้ใต้แนวสาย
ไฟฟ้า หรือมีโอกาสเข้าใกล้ หรือแตะ
สายไฟฟ้าแรงสูง
6. เลือกปลูกเฉพาะต้นไม้ขนาดเล็ก

Introduction
At present, people realize the environmental
significance of trees. Trees provide shade,
reduce strong sunlight, produce oxygen,
absorb carbon dioxide, refresh the air,
hinder land erosion, block strong wind and
noise, and reshape landscape. Hence,
workers should study and review on
how to cut, prune, fix, maintain, and trim
branches and bushes for their own safety.
Pruning big trees near electric cables of
overhead aerial system
Electric transmission in Thailand is
done with overhead aerial system, except
for some cables in Bangkok and other big
cities. They are both bare cables and
partially insulated cables. Therefore, big
trees bring about many impediments for
electric transmissions, since they could
cause electrical short, blinking light or
damage electric cables during the heavy
storm.
The Metropolitan Electricity Authority
and Bangkok Metropolitan Administration,
and municipalities and other local
administration organizations must together
find a solution for safe branch pruning.
The possible solutions are as follows;
1. All electric transmission is done with
underground system.
2. Use insulation and prune branches
into a shape which cables can pass
through.

7. หากมี ค วามจ� ำ เป็ น ต้ อ งตั ด แต่ ง
กิ่ ง ไม้ ใ กล้ แ นวสายไฟฟ้ า กรณี ที่
กิ่ ง ไม้ อ ยู ่ ใ กล้ แ นวสายไฟฟ้ า มาก
ให้ แ จ้ ง เจ้ า หน้ า ที่ ก ารไฟฟ้ า ให้ น� ำ
ฉนวนครอบสายไฟฟ้า (Conducter
Cover) มาครอบส่วนของสายไฟฟ้า
ที่มีจุดเสี่ยงที่อาจเกิดอันตรายจาก
การสัมผัสกับกิ่งไม้
เทคนิคการตัดกิ่งไม้ให้ปลอดภัย
พื้นฐานที่ส�ำคัญในการตัดแต่งกิ่งไม้ให้
ปลอดภัย ประกอบด้วย
1. รู้จักวิธีการปีนต้นไม้และการใช้เชือก
พันกิ่งไม้
2. รู้วิธีการผูกเงื่อนเชือก
3. รู้ชนิดของต้นไม้ ลักษณะการเจริญ
เติบโต และความแข็งแรงของไม้
4. รู้เกี่ยวกับตัวน�ำไฟฟ้า
5. รู้วิธีการต่างๆ ในการตัดกิ่งไม้
6. รู้ว่าจะตัดกิ่งไม้อย่างไร และรู้วิธีการ
โน้มกิ่งให้ปลอดภัย
ส�ำหรับผู้ที่มีความจ�ำเป็นต้องปีนต้นไม้
ควรได้รับการอบรมให้ทราบถึงปัญหาด้าน
ลักษณะโครงสร้างของต้นไม้ เช่น ง่ามไม้
เปราะ และลักษณะอาการ การลามของ
เชื้อโรค
อุปกรณ์พื้นฐานของการตัดกิ่งไม้
1. เลื่อยยนต์ไฟฟ้า
2. เลื่อยมือพร้อมฝัก
3. เชือกคล้องตัวส�ำหรับปีนต้นไม้
4. รอกเชือกส�ำหรับน�ำวัสดุน�้ำหนักเบา
ขึ้นหรือลง
5. เชือกคล้องต้นไม้ขนาดใหญ่ (3/4 นิว้ )
6. บันไดแบบปรับความสูงได้ ไม่เป็น
โลหะ
7. หมวกนิรภัยที่เป็นฉนวนไฟฟ้า
8. สเปรย์สีทาบาดแผลต้นไม้
9. เข็มขัดส�ำหรับแขวนเลื่อย และสีทา
10. ป้ า ยเตื อ นอั น ตรายส� ำ หรั บ รถยนต์
กรวยยาง หรือที่กั้นบริเวณปฏิบัติงาน

3. Grow only small or medium-sized
trees which will not grow to be as
high as the electric cable level.
Danger from trees against electric cables
Trees are a main cause of electric
cable damage due to friction which can
further lead to loss of properties and lives.
If a tree is close to or touches a damaged
electric cable, the electric current will run
through its branches and stem to the
ground. Anyone climbing the tree or
standing near the tree can get electric
shock caused by step and touch voltage.
What are step and touch voltage?
Step voltage means electric voltage
between two feet of an individual. The
electric current will flow from one foot to the
other foot, even though the person does
not really touch a tree. With step voltage,
a worker standing near a tree can get an
electric shock.
Touch voltage means electric voltage
in an individual’s body. When one touches
a tree, an electric potential voltage occurs
between where one touches the tree and
his two feet on the ground.
Instructions with regard to trees and high
voltage power cables
1. Inform officers of the Electricity
Authority, if you find a branch touching a high voltage power cable.
2. Do not climb a tree or stand near a
tree touching a high voltage power
cable, especially when it rains or
under high humid climate.
3. Do not touch a high voltage power
cable either with your own hand or
with any object, whether you are on
the ground or the tree.
4. Do not cut or prune branches of a
tree close to a high voltage power
cable, except if you are highly experienced or trained by the Electrical
Authority.
5. Avoid growing a tree near or under
the path of high voltage power cable.
Do not get near or touch high voltage
power cables.

6. Grow only small-sized trees.
7. If you have to prune a tree very close
to electric cables, please inform
officials of the Electrical Authority to
use a conductor cover to cover the
electric cable on the part that danger
may occur.
Techniques on how to safely prune trees
Techniques on how to safely prune
trees are as follows;
1. Know how to climb a tree and tie
branches with rope.
2. Know how to tie a knot.
3. Know the type of the tree, how it
grows, and its strength.
4. Know about electric conductors.
5. Know pruning methods.
6. Know how to cut and bend branches safely.
If you have to climb a tree, you should
be trained on tree structure, such as its
breakable branches, appearance of plant
diseases and its expansion.
Basic tools for pruning
1. Electric saw.
2. Saw and its cover.
3. Rope to tie the person who climbs
the tree.
4. Rope pulley to bring materials up
and down.
5. Rope for big trees (3/4 inches).
6. A non-metal adjustable ladder.
7. Helmet not made from an electric
conductor.
8. Color spray to paint trees.
9. Tool belt for a saw and spray.
10. A safety sign for passing cars, rubber
barriers to indicate an operation
area.

หมายเหตุ ส�ำหรับข้อ 1 เลื่อยยนต์ไฟฟ้าต้องจัดให้มีเครื่องตัดวงจรไฟฟ้าเมื่อกระแสรั่วลงดินไว้ในวงจรของเลื่อยยนต์ไฟฟ้า
หรือที่ปลั๊กเสียบ ส�ำหรับต่อสายให้เลื่อยยนต์ไฟฟ้า
เอกสารอ้างอิง LINE MAN’S AND CABLE MAN’S HAND BOOK THOMAS M.SHOEMAKER , JAMS E. MACK
ต้นไม้ใหญ่ในการก่อสร้างและพัฒนาเมือง อาจารย์เดชา บุญค�้ำ สนพ.จุฬา พ.ศ.2543
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สะพานชาวกรุง...
กับวิถีแห่งความผูกพัน

BRIDGE OF BANGKOK RESIDENTS
THE BONDING PATH
เรื่อง ณวดี ปัตเมฆ / Nawadee Patmek

กรุ ง เทพมหานครเคยได้ รั บ สมญาว่ า เป็ น
“เวนิสตะวันออก” เพราะเป็นเมืองที่มีแม่น�้ำ
สายยาวพาดผ่าน ก่อนจะแตกแยกย่อยเป็น
คูคลองน้อยใหญ่มากมาย ด้วยเหตุนี้เอง จึง
ท�ำให้เกิดสิ่งปลูกสร้าง นั่นคือ สะพาน เพื่อใช้
เป็นทางสัญจร ซึ่งกรุงเทพมหานครมีสะพาน
เก่ า แก่ แ ละมากไปด้ ว ยคุ ณค่าอยู่มากมาย
และนีค่ อื สะพาน 2 แห่งทีไ่ ด้ชอื่ ว่าเป็น “สะพาน
แห่งวิถีชาวกรุง” มาเนิ่นนาน...
Bangkok was named “Venice of the East,”
since a long river ran across the city and
stretched into several canals. For this
reason, the city has many old and valuable
bridges. Here are two bridges which have
long been “bridges of Bangkok way.”
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สะพานพระพุทธยอดฟ้า

หรื อ เรี ย กอี ก ชื่ อ หนึ่ ง ว่ า สะพานปฐม
บรมราชานุสรณ์ โดยพระบาทสมเด็จพระ
ปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 7 ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นในโอกาสฉลองกรุง
รัตนโกสินทร์ครบ 150 ปี ใน พ.ศ.2475
โดยโปรดเกล้าฯ ให้ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมพระก� ำ แพงเพ็ ช รอั ค รโยธิ น ทรงเป็ น
ผู้อ�ำนวยการสร้าง มีลักษณะเป็นสะพาน
เหล็กยาว 229.76 เมตร กว้าง 16.68 เมตร
ท้องสะพานสูงเหนือน�้ำ 7.50 บริเวณตอน
กลางของสะพานสามารถยกเปิด-ปิดได้ด้วย
ระบบไฟฟ้า แต่ปัจจุบันเนื่องจากเรือขนส่ง
มี ไ ม่ ม ากและไม่ ไ ด้ มี ข นาดใหญ่ เ หมื อ น
สมั ย ก่ อ น การเปิ ด -ปิ ด สะพานจึ ง ไม่ ใ คร่
เกิดขึ้นบ่อยครั้งนัก
บริเวณโดยรอบสะพานทางฝั่งพระนคร
มีชุมชนการค้าขนาดใหญ่อย่างปากคลอง
ตลาด พาหุรัด รวมทั้งเป็นแหล่งรวมของ
ผู้คนหลายเชื้อชาติ ทั้งไทย จีน และแขก
มี ส ถานศึ ก ษาเก่ า แก่ ที่ เ ป็ น ที่ รู ้ จั ก อย่ า ง
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โรงเรียนราชินี
และโรงเรียนเพาะช่าง กระทั่งในยุคต่อมา
บริเวณสะพานพุทธฯ ก็กลายเป็นตลาดนัด
ขายของในห้วงเวลากลางคืนที่เป็นที่นิยม
อย่างมากอีกด้วย

พิธีเปิดสะพานปฐมบรมราชานุสรณ์
ในวาระฉลองพระนครครบ ๑๕๐ ปี
The Bridge was opened in commemoration of the
150th Anniversery of the Chakri Dynasty

Phra Phuttayotfa Bridge
(Memorial Bridge)

King Rama VII initiated the constructionth
of this bridge in celebration of the 150
Anniversary of Rattanakosin. It is a 229.76
meter long and 16.68 meter wide iron
bridge. The bridge is 7.50 meters above
the water level. Around the bridge-neck
on the Bangkok side used to be huge
commercial communities such as Pak
Khlong Talad, Pahurad, etc. The place was
also residential areas for Thais, Chinese
and Indians. Later on, this area developed
to be a popular night market.

สะพานกรุงธน

เป็ น อี ก หนึ่ ง สะพานที่ มี ค วามผู ก พั น
กับวิถีชาวกรุงมาช้านาน เริ่มต้นก่อสร้างใน
สมัยรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม เมื่อปี
พุทธศักราช 2497 มีลักษณะโครงสร้างเป็น
เหล็กยาว 6 ช่วง รวมความยาว 649 เมตร
สร้างเสร็จเมื่อปี 2500 ใช้งบประมาณค่า
ก่อสร้างไปทั้งสิ้น 24,837,500 บาท
สะพานกรุงธนเป็นสะพานที่สร้างขึ้น
เพื่ออ�ำนวยความสะดวกด้านการคมนาคม
แก่ประชาชนสองฝั่ง สะพานพระพุทธยอดฟ้า
ซึ่งแรกเริ่มเดิมทีผู้คนมักเรียกสะพานนี้ว่า
สะพานซังฮี้ ซึ่งค�ำว่า ซังฮี้ เป็นภาษาจีน
แปลว่า “ยินดีเป็นอย่างยิ่ง” มีที่มาจากการ
ทีพ่ ระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
รั ชกาลที่ 5 ทรงโปรดปรานเครื่ อ งถ้ วยโถ
โอชามของจีนที่ชื่อว่า เครื่องกิมตึ้ง ครั้นเมื่อ
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระราชวัง
ดุสิตขึ้น จึงได้พระราชทานนามพระต�ำหนัก
ต่างๆ และรวมถึงถนน สะพาน คลองต่างๆ
ในบริ เ วณโดยรอบให้ เ ป็ น ชื่ อ ที่ เ กี่ ย วกั บ
เครื่องกิมตึ้งทั้งสิ้น ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ ถนน

ซั ง ฮี้ ซึ่ ง ในเวลาต่ อ มา พระบาทสมเด็ จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้ทรง
เปลีย่ นนามให้เป็นชือ่ ถนนราชวิถี แต่ชาวบ้าน
ต่างก็ผูกพันกับชื่อ “ซังฮี้” เรื่อยมา ภายหลัง
เมื่อมีการก่อสร้างสะพานดังกล่าวขึ้นโดย
ที่ยังไม่มีการระบุชื่อใดๆ จึงพากันเรียกว่า
สะพานซังฮี้ จนเป็นที่ติดปากสืบมาจนถึง
ปัจจุบันนั่นเอง...
ทุ ก วั น นี้ เ ราก็ ยั ง คงใช้ ป ระโยชน์ จ าก
สะพานทั้ง 2 แห่งอยู่เสมอ นอกจากความ
ผูกพันแล้ว ยังถือเป็นสะพานเพื่อชาวกรุง
โดยแท้จริงๆ

Krung Thon Bridge

The construction of the bridge was
launched under the administration of Plaek
Phibunsongkhram’s government and
completed in 1957. It is characterized by
a 6 part iron structure 649 meters long.
Many people call it the “Sang Hi Bridge.”
“The Chinese word “Sang Hi” means great
pleasure. Later on, King Rama VI changed
its name to “Rajwithi Road”, but people
were more familiarized with the name
“Sang Hi”, making it the bridge’s name
until present time.
Until now, we still use both bridges.
Aside from our bonding feeling, both
bridges greatly serve the benefits of
Bangkok residents.
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เรื่อง พิมพ์มาดา บริรักษ์ศุภกร
Pimmada Boriraksuppakon
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คิดบวกให้เป็น..ก็เห็นสุข
อย่ า งที่ ห ลายคนทราบข่ า วการป่ ว ยของพิ ม พ์ เ มื่ อ
หลายเดือนก่อน ซึ่งถึงวันนี้ พิมพ์หายจากอาการป่วย
เรียบร้อยแล้วค่ะ แต่กว่าทีจ่ ะก้าวผ่านมาถึงจุดนี้ เราก็ได้
เรียนรู้กับความทุกข์ที่เข้ามาในรูปแบบต่างๆ ซึ่งถือเป็น
ความโชคดีมากทีน่ อกจากเราจะมี “สติ” มาช่วยพยุงไม่ให้
ย�่ำแย่ไปกับความทุกข์เหล่านั้น เรายังได้พลังแห่งการ
คิดบวก ทีม่ าประคองให้ชวี ติ เราเดินหน้าต่อไปได้คะ่ ...
ความทุกข์จากการรับรูว้ า่ ตัวเองป่วยด้วยมะเร็งนัน้
มันค่อนข้างหนักหนาสาหัส ซึ่งหากถามว่า วันที่พิมพ์
รูส้ กึ แย่มากๆ คือวันไหน ก็คงจะเป็นวันทีเ่ ราไม่มเี ส้นผม
เหลืออยู่บนศีรษะ เนื่องจากแต่ไหนแต่ไรมาพิมพ์เป็น
คนที่รักเส้นผมของตัวเองมากๆ จนกระทั่งวันที่ต้อง
ให้คีโมแล้วท�ำให้ผมร่วง พิมพ์รับกับภาวะนั้นไม่ได้เลย
จริงๆ จ�ำได้ว่า คืนนั้นเรานอนร้องไห้จนเจ็บหน้าอก
ไปหมด ร้องจนกระทั่งหลับไปโดยไม่รู้ตัว เรามีความ
รู้สึกว่าชีวิตของเราวันนั้นมันไม่รู้จะไปต่อยังไงได้แล้ว

Happiness Comes
with...Positive
Thinking

แต่หลังจากที่ได้ไปปฏิบัติธรรม เราได้
ค้นพบกับกุญแจที่ไขไปสู่การปลดเปลื้อง
ความทุกข์ นั่นก็คือ “การยอมรับความจริง”
มากไปกว่านั้น คือการอยู่กับความจริงให้ได้
อย่างมีความสุข เพราะการเจ็บป่วยเป็นเรือ่ ง
ธรรมดาของทุกคน ไม่มีใครที่ไม่เจอการเจ็บ
ป่วย เพราะฉะนั้น เมื่อเกิดขึ้นกับเรา เราต้อง
ยอมรับกับมันให้ได้ มีค�ำหนึ่งที่อยากให้คน
ที่ก�ำลังประสบเรื่องราวเดียวกับพิมพ์อยู่ใน
ตอนนีจ้ ำ� ไว้กค็ อื “กายป่วยได้ แต่ใจห้ามป่วย”
เมื่อใจไม่ป่วย เราจะมีพลังบวกเพื่อต่อสู้กับ
สิ่ ง ที่ ก� ำ ลั ง พบเจออยู ่ และเชื่ อ เถอะค่ ะ ว่ า
เราต้องผ่านมันไปจนได้
หลายคนอาจจะบอกว่า มันยากเหลือเกิน
พิมพ์เข้าใจค่ะ พิมพ์ก็เคยประสบมันมาแล้ว
แต่ให้จ�ำไว้เสมอว่า ‘ทุกข์ได้ ก็ต้องรีบหาย
ให้ได้’ แล้วจงเชือ่ เถอะค่ะว่า เราสามารถผ่าน
ความยากล�ำบากนี้ได้ทุกคน เมื่อก้าวผ่าน
มันมาได้แล้ว ก็จงอยู่อย่างรู้คุณค่ากับชีวิต
ให้มากที่สุด ทุกวันนี้ ใครจะให้พิมพ์ไปเล่า
ไปบรรยายเรื่องราวที่พิมพ์เจอมาซ�้ำๆ กี่รอบ
พิมพ์ยินดีมากๆ เพราะชีวิตที่เหลือต่อจากนี้
เราขอท�ำในสิ่งดีๆ ท�ำให้ชีวิตมีคุณค่าที่สุด
ตราบเท่าที่เรายังมีลมหายใจอยู่
และทีส่ ำ� คัญ คิดบวกเข้าไว้คะ่ ไม่มอี ะไร
ยากเกินความคิดดีๆ ของเราแน่นอน...

เราได้ค้นพบกับกุญแจที่ไขไปสู่
การปลดเปลื้องความทุกข์
นั่นก็คือ “การยอมรับความจริง”
มากไปกว่านั้น คือการอยู่กับ
ความจริงให้ได้อย่างมีความสุข
เพราะการเจ็บป่วยเป็นเรื่อง
ธรรมดาของทุกคน ไม่มีใคร
ที่ไม่เจอการเจ็บป่วย

Many of you might have heard of my sickness
a few months ago; I am now fully recovered.
However, I suffered in many ways throughout
my path towards this point. I was lucky to use
‘consciousness’ to cope with those sufferings.
I have also gained strength from positive
thinking to keep moving forward...
Realizing that I had cancer was a deep
suffering. If someone asked about my worst
time, I would say when I went bald. I had taken
a great care of my hair all along until I received
chemotherapy and lost so much hair. I could
not handle it and did not know how to go on
with my life. I remember crying so much at
night that my chest hurt; and I fell asleep while
crying.
However, after I had a chance to start
meditation, I have found a key to detach those
sufferings - “accepting the truth,” and especially how to happily live with that truth. Illness is
common to everyone; nobody does not get
sick. Hence, when it really happens to us, we
have to accept it. What I want to tell everyone
who is experiencing what I have been through
is that 'we can be physically ill, but do not let
our soul get sick’. A strong soul leads to positive
energy needed to combat with what we are
facing. And believe me, we can get through it.
Many people might say that it sounds
too difficult; I totally understand and I have
encountered it. However, always remember
that ‘you can suffer, but you must get over it
quickly’. Please believe me that every one of
you can get through this difficulty. Once you
have made it, you must realize the value of life.
Today, I am willing to share my story over and
over again whenever someone asks me to.
From now on, I am determined to make the
most out of my life until the last breath.
Most importantly, stay positive. Nothing
can beat our optimism for sure...
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ทางเลือกสุขภาพดี...
ด้วยหลักการอิงธรรมชาติ
โรคภัย หรือภาวะผิดปกติที่เกิดขึ้นในผู้คน
ส่ ว นใหญ่ ทุ ก วั น นี้ มั ก เกิ ด จากพฤติ ก รรม
ของเราเองที่ท�ำตัวห่างไกลจากวิถีธรรมชาติ
เช่น เวลานอนก็ไม่ค่อยนอน หรือทานแต่ของ
ทีอ่ ยากทาน เน้นทีส่ ะดวก ทานง่าย แถมยังขอ
มีรสแซบไว้ก่อนอีกด้วย ซึ่งพฤติกรรมสะสม
เหล่านีค้ อื ตัวการทีก่ อ่ ให้เกิดโรคต่างๆ ตามมา
เอาเป็นว่า ผมมีหลักการเลือกกินแบบง่ายๆ
ใครก็สามารถท�ำตามได้ และมั่นใจได้ว่าจะดี
ต่อสุขภาพในระยะยาวแน่นอน...
ผมเรี ย กวิ ธี ก ารนี้ ว ่ า Balance Diet
โดยคิดง่ายๆ แบบนี้ครับ เปรียบจานอาหาร
ของเราเป็น 100% เราแบ่ง 40% ให้กับผัก
ส่วนอีก 10% แบ่งไว้ให้ส�ำหรับผลไม้ ทีนี้
อีก 50% ที่เหลือ ครึ่งหนึ่ง..เราแบ่งให้กับ
เนื้อสัตว์ ส่วนอีกครึ่ง..ก็คือแป้ง เพียงเท่านี้
เราก็จะได้กินในสิ่งที่ควรกินอย่างครบถ้วน
แต่ ! ในสิ่ ง ที่ กิ น เข้ า ไปก็ มี ร ายละเอี ย ดที่
ควรจ�ำเช่นกันครับ...
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• ผัก ไม่จ�ำเป็นต้องกินแต่ผักสีเขียว
เสมอไป ยิ่ ง กิ น ผั ก ที่ มี สี สั น เยอะๆ นั่ น
หมายความว่าเราจะยิ่งได้สารต้านอนุมูล
อิสระเยอะขึ้นเช่นเดียวกัน มีค�ำถามต่อมา
ว่า แล้วต้องเป็นผักออร์แกนิกด้วยหรือไม่
ผมแนะน� ำ อย่ า งนี้ ค รั บ ว่ า ให้ เ ลื อ กกิ นผั ก
ตามฤดูกาล เพราะว่าจะหากินง่าย ราคา
ไม่แพง และถึงตรงนั้น เราจะเลือกที่เป็น
ออร์แกนิกด้วยก็จะยิ่งดีครับ
• เนื้ อ สั ต ว์ เน้ น กิ น จ� ำ พวกเนื้ อ ขาว
(White Meat) เช่น เนื้อไก่หรือปลา ส่วนเนื้อ
แดง (Red Meat) จ�ำพวกเนื้อวัวหรือเนื้อหมู
ก็กินได้ แต่ต้องอยู่ในปริมาณที่พอเหมาะ
แนะน�ำให้กินเนื้อที่ผ่านการปรุงด้วยไฟอ่อน
หลีกเลี่ยงเนื้อที่ผ่านการปรุงด้วยไฟแรงๆ
โดยตรง เพราะเมื่อไหร่ที่ไขมันของเนื้อหยด
ลงไปในเปลวไฟ จะเกิดละอองขึน้ มาจับทีเ่ นือ้
ซึ่ ง ตรงนั้ น ล่ ะคื อ สารก่ อ มะเร็ ง เลยล่ ะ ครั บ
ส่วนโปรตีนเพิม่ เติมทีก่ นิ ได้ ราคาไม่แพง คือ
ถั่ว เต้าหู้ เห็ดต่างๆ ก็มีประโยชน์เช่นกัน
• แป้ ง มนุ ษ ย์ เ ราพยายามจะท� ำ ให้
แป้งรสชาติอร่อยขึ้น ด้วยการท�ำให้กากใย
เหลือน้อยลงเรือ่ ยๆ เช่น ข้าวขาว ขนมปังขาว
พาสต้า หรือเส้นก๋วยเตี๋ยว แนะน�ำให้เลือก
สิ่งที่ได้มาจากธรรมชาติแท้ๆ จะดีกว่าครับ
อีกประการที่ควรเลี่ยงได้จะเป็นการดี คือ
น�้ำตาล เป็นตัวการที่ท�ำให้ร่างกายแย่ลง
ทุกอย่าง ทั้งความแก่ชรา ฮอร์โมนผิดปกติ
ภาวะเบาหวาน โรคหลอดเลื อ ดหั ว ใจผิ ด
ปกติ ฯลฯ พูดง่ายๆ ว่า ถ้าคิดไม่ออกว่าจะ
เริ่มต้นปรับเปลี่ยนสุขภาพร่างกายตรงไหน
ก่อนดี ให้เริ่มที่ตัดน�้ำตาลที่ไม่จ�ำเป็นออก
ก่อนเป็นล�ำดับแรก แล้วชีวิตคุณจะเห็นผล
การเปลี่ยนแปลงทันที
ลองเปลี่ยนตามที่แนะน�ำกันดูนะครับ
ผมเชื่อว่า ทุกอย่างถ้าอิงธรรมชาติมักจะดี
เพราะมนุษย์กเ็ ป็นสัตว์ชนิดหนึง่ บนโลกใบนี้
เราถูกออกแบบมาให้เข้าใจและอยู่อย่าง
เป็ น อั น หนึ่ ง อั น เดี ย วกั บ ธรรมชาติ ดั ง นั้ น
การมีชีวิตที่อิงอยู่กับธรรมชาติไว้ก่อน ก็น่า
จะท�ำให้เราอยู่ได้อย่างปกติสุขที่สุดครับ...

NATURAL SOLUTION :
CHOICE OF GREAT HEALTH
Diseases or illness that people have
nowadays are mostly caused by our own
behaviors alienated from the natural
way of life; for example, we do not sleep
when it’s time to sleep. We eat only foods
we want, which often come down to
convenience, easily available and hottasting foods. Those long-term behaviors
allow illness and diseases to gradually
grow in your body. So, I would like to offer
you some eating guidelines that are easy
to follow and good for your health in the
long-run.
I call this eating guideline “balance
diet”. To make it easy for calculation, we
calculate our full dish as 100%. Forty percent
of it should be vegetable. Another 10% is
for fruits. The remaining 50% is equally
composed of meat and carbohydrates.
With this partitioning, we will gain complete
and adequate nutrients. However, there are
some details with regard to your intakes
which you should also bear in mind.
• Vegetable : You don’t have to always
eat only green vegetables. More colorful
various vegetables contain even more
anti-oxidants. You may ask further whether
they must be organic vegetables. I would
like to recommend you to eat vegetables
according to their seasons, since they will
be available in abundance with reasonable
prices. Then, you can further think of
organic vegetables.
• Meat : You’d better focus on white
meat, such as chicken and fish. You can
have some red meat, like pork or beef, but
in proper quantity. It’s better to cook meat
with low temperature and avoid meat
cooked by direct high heat, as fat or oil from
meat dropping on the flame cause vapor
on the meat which is a carcinogen, or

substances which cause cancer. You can
have additional inexpensive protein such
as tofu and all kinds of mushrooms.
• Carbohydrate : Humans love to improve
the taste of Carbohydrates, but those
processes leave less and less fibers in
Carbohydrates; for example, white rice,
white bread, pasta, or noodle. I recommend
you to take more natural Carbohydrates.
And you should definitely avoid sugar which
hinder all physical functions. It accelerates
aging, causes abnormal hormone balance,
diabetes, coronary disease, etc. To put
it simple, if you don’t know how to start
improving your health, let’s start with cutting
off unnecessary glucose, and you will
obviously see the change.
Try adopting my easy guideline.
I personally believe that anything based
on natural principles is good to you, as
humans are a kind of animal on this planet.
We are designed and created to live in
harmony with nature. Hence, way of life
based on natural principles can help you
live with good health.
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เห็นสัจธรรม
จากสรรพสิ่ง
เรื่อง พระไพศาล วิสาโล / Phra Paisal Visalo
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หลายคนที่ ฟ ั ง การบรรยายธรรมนานๆ
อาจจะเกิดอาการง่วง ถ้ามองให้ดี ก็ถือว่า
เป็น การฝึก ใจ การปฏิบัติธรรมถ้าราบรื่น
จะไม่ค่อยก้าวหน้า จะต้องเจออุปสรรคหรือ
สิ่ ง ที่ ม ารบกวนใจ ซึ่ ง สิ่ ง ที่ ม ารบกวนใจตั ว
แรกๆ คือนิวรณ์ เป็นสิ่งที่มาฝึกใจเรา ถ้าเรา
ผ่านมันได้ จะท�ำให้เรามีความฉลาด มีความ
เข้มแข็งมากขึ้น...
นิ ว รณ์ ส ามารถสอนธรรมหรื อ แสดง
สั จ ธรรมให้ เ ราเห็ น ได้ เหมื อ นที่ ห ลวงพ่ อ
ค�ำเขียน สุวณฺโณ แห่งวัดป่าสุคะโต เคย
พูดว่า “แม้กระทั่งความโกรธก็สอนธรรม
ให้เราได้ แสดงสัจธรรมให้เราเห็นได้” ท่าน
พูดถึงขั้นว่า “แม้ถูกด่าว่าก็เห็นสัจธรรมได้”
สัจธรรมที่เห็นนั้นเห็นได้หลายแง่ เบื้องต้น
เลยก็คือ เห็นโลกธรรม ๘ ได้แก่ มีลาภเสื่อม
ลาภ มียศเสื่อมยศ มีสรรเสริญ มีนินทา มีสุข
มีทุกข์
เวลาที่ใครมาต่อว่าด่าทอ ก็ให้ระลึกว่า
เขาก�ำลังแสดงธรรม แต่ถ้าเราตามไม่ทัน ถูก
เขาด่าแล้วโกรธ ต้องตั้งสติแล้วลองพิจารณา
ดูว่าเราโกรธเพราะอะไร ก็จะเห็นสัจธรรมที่
ลึกลงไปอีกว่า เราโกรธเพราะยึดมั่นหวงแหน
ในภาพลักษณ์หน้าตา นั่นคือ อุปาทาน ถ้า
เรามองเห็นว่าที่เราโกรธเพราะเรามีความ
ยึดมัน่ ถือมัน่ ในหน้าตาภาพลักษณ์ ก็จะเห็น
สัจธรรมอีกขั้นหนึ่ง แต่คนส่วนใหญ่กลับมอง
ไม่เห็น พอถูกด่าว่าก็โกรธแล้วก็ตวาดกลับ
ตั้งใจจะท�ำให้เขาเจ็บ อย่างนี้เรียกว่าส่งจิต
ออกนอกเต็มที่ ก็จะไม่เห็นสัจธรรม เพราะว่า
เป็นผู้โกรธเสียแล้ว

อะไรเกิดขึ้นกับเรา
ถ้าเรามองดีๆ มองให้ถูก
มองให้เป็น มันสอนธรรมเรา
ได้ทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้น
ต่อหน้าเรา หรือว่าสิ่งที่เกิดในใจ
ของเราเองก็ตาม
เราสามารถเห็นสัจธรรมได้จากความ
โกรธ เมื่อถูกด่าว่า แล้วความโกรธเกิดขึ้น
ถ้ามีสติทัน แทนที่จะเป็นผู้โกรธ ก็เห็นความ
โกรธ ใจก็จะไม่ทุกข์ จากนั้นก็ลองสาวหา
ต่อไปว่า โกรธเพราะอะไร ทุกข์เพราะอะไร
ไม่ใช่เพราะเขาว่าเรา แต่เพราะเรายึดมั่น
ถือมั่นในตัวตนต่างหาก รู้สึกว่าตัวเองถูกด่า
รู้สึกเสียหน้าเสียภาพลักษณ์ ถ้าเห็นอย่างนี้
ก็เท่ากับว่ามันแสดงสัจธรรมให้เราเห็นแล้ว
อะไรเกิดขึ้นกับเรา ถ้าเรามองดีๆ มอง
ให้ถูก มองให้เป็น มันสอนธรรมเราได้ทั้งนั้น
ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นต่อหน้าเรา หรือว่า
สิ่งที่เกิดในใจของเราเองก็ตาม...
เมือ่ ไรก็ตามทีเ่ ราเห็นมัน เริม่ จากเห็นว่า
มันเกิดขึ้น คือเห็นด้วยสติ ต่อมาเมื่อมีสติ
เห็นมันเกิดขึ้นบ่อยๆ ก็จะเห็นธรรมชาติหรือ
ลักษณะของมัน กล่าวคือ เห็นว่ามันเกิดขึ้น
ตั้งอยู่ ดับไป เห็นว่ามันมีเหตุจึงเกิด เมื่อเหตุ
ดับ มันก็ดับไปด้วย ตรงนี้ถ้าเห็นบ่อยๆ ก็จะ
รู้ว่ามันเป็นทุกข์ ทนอยู่ในสภาพเดิมได้ยาก
แล้วก็เห็นต่อไปว่า มันไม่มีตัวตนของมันเอง
ต้องอาศัยสิ่งอื่นถึงจะเกิดขึ้นได้ ถ้าไม่มีสิ่ง
เหล่านัน้ มันก็เกิดไม่ได้ และถ้าสิง่ นัน้ ดับ มัน
ก็เสื่อมสลายไป นั่นแสดงว่ามันไม่มีตัวตน
ของมันเอง คือเป็นอนัตตา...
เราต้องพร้อมรับทุกอย่างที่เกิดขึ้น ไม่ว่า
จากภายนอกหรือภายใน แดดร้อน อากาศ
หนาว ก็ไม่รังเกียจไม่ผลักไส ถือว่ามันเป็น
การบ้านที่มาฝึกเรา เป็นโอกาสที่จะฝึกสติ
ให้เกิดมีขึ้นนั่นเอง...

Seeing the Truth
in Everything
Many people who listen to dharma sermon
for a very long time may feel sleepy. But
if we look at it more closely, we will realise
that it is also a training for our heart.
Dharma practices, if they go smoothly, will
not take us anywhere. We have to fight
our way through obstacles or whatever it
is that bothers us and our heart. And
“Nivorn” is often the first thing that comes
to bother us. Look at it this way. Nivorn
is merely something that will train our
heart. If we can get through it, we will
become wiser and much stronger.
Nivorn can teach us dharma or even
show us dharma. This is similar to what
Luang Por Kham Khein Suvanano of Wat
Pa Sukato once said that “Even anger can
teach us dharma. It can show us the truth”.
He also went further to say that “Even when
we are reprimanded, we can still see the
truth” The truth that we see, we can see it
from various different angles. The first and
the most fundamental truth that we will
see is Ashta Loka Dharma or The Eight
Laws Relating to the Vicissitude of Life. In
other words, if we observe the life enough,
we will see and understand that fortune
comes and goes, honour and prestige
also come and go. This is the same for
everything, same for both accolade and
gossips. In this life, there exist both
happiness and sufferings.
When someone reprimands us harshly,
just think that the person is showing us
dharma. However, if we cannot catch our
mind and become angry with the harsh
words, concentrate our mind and consider
why is it that we are angry. We will see then
and there that we are angry because we
attach ourself to our outward appearance
and image. This is called “Upatan”. If we
can see that we are angry because we
have attachments and clinging to our
appearance and image, we will see another
layer of the truth. The majority of people,
however, cannot see it. When people
are rebuked, they become angry and

immediately bawl right back, with the
intention to hurt those who dare to hurt
them. This is what we call sending mind
fully outward. When we do this, we cannot
see the truth, because we have become
utterly angry.
We can still see the truth from our
anger if, when we are reprimanded and
angered, we can stop ourselves in time.
Instead of being angry, we learn to see our
anger, our hearts will not suffer. And from
there, we can look further to ask ourselves
for why we are angry, why do we suffer. Soon
enough, we will come to see that we
are angry and suffering not because
someone’s harsh words or reprimands. We
are angry merely because we are attached
and cling to who we think we are. We are
angry because we feel that who we are is
violated or damaged by the harsh words.
If we can see that, then our anger has
shown us the truth.
Whatever happens to us, if we look
closely enough, all of it can teach us
dharma. It does not really matter if it
happens right in front of us, or only inside
of our hearts…
Whenever we see it, starting from the
moment when we see it happens-seeing
it with awareness-then when we have that
awareness and see it happen again and
again, we will be able to see its nature and
its characteristics. In other words, when
we see that it happens, it exists, and it
extinguishes, we will see that there are
reasons or causes as to why it exists. When
the reasons or the causes extinguish, ‘it’
also extinguishes. Here, this is something
that if we can see more often, we will know
that it is a suffering and that it hardly stays
the same. We will continue to see that it
does not have a self and must rely on other
things in order to happen and exist. Hence,
if the reasons for why it happens are not
there, it cannot exist. And if the ‘reasons’
themselves extinguish, it will also disappear.
To put more simply, this is to say that ‘it’ does
not have a self, it is a non-self or “Anatta”…
We must be ready for everything that
happens, whether from outside or from
inside, whether under the hot sun or in a
cold weather. We shall not be disgusted
by it, or push it away. We shall regard it as
a homework that arises to train us and our
mind, to provide us with the opportunity to
practice and strengthen our mind and our
awareness….
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S E C RET EN ERGY

สร้างพลังงานแห่งชีวิต
ด้วยตัวคุณเอง

เรื่อง อ.คฑา ชิณบัญชร / Kata Chinabanchorn

มนุษย์เรานั้นมีพลังบางอย่างอยู่ในตัวทุกคน
และมีการใช้ไปในการด�ำเนินชีวิตอยู่ตลอด
เวลา ซึ่งเราควรที่จะเติมพลังเหล่านี้เข้ามา
เรื่อยๆ ผมมีเคล็ดลับในการน�ำเอาพลังของ
ธรรมชาติ และการจัดฮวงจุ้ยเพื่อช่วยเพิ่ม
พลังให้กับชีวิตมาแนะน�ำกัน
ปี ช วด: คนปี ช วดผู ก พั น กั บ ทิ ศ เหนื อ
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และทิศตะวันตก
เฉียงใต้ 3 ทิศนี้เป็นทิศที่ควรไปท่องเที่ยว
นอกจากนี้ควรเพิ่มก�ำลังใจกับชีวิตด้วยการ
บูชาเจ้าพ่อกวนอู จะท�ำให้ชีวิตราบรื่น

ปีฉลู: ทิศทีด่ คี อื ทิศเหนือ ทิศตะวันออก
เฉียงใต้ และทิศตะวันตก 3 ทิศนีค้ อื ทิศทีค่ วร
ไปรับพลังจากธรรมชาติ แนะน�ำให้จัดวาง
กิ เ ลนหนึ่ ง คู ่ หั น หน้ า ไปทางทิ ศ ตะวั น ออก
ของบ้าน และไปขอพรจากองค์ไฉ่ซิง เอี๊ย
(เทพเจ้าแห่งโชคลาภ)
ปีขาล: คนปีเสือควรจะไปเที่ยวทางทิศ
ตะวันออกทิศใต้ และตะวันตกเฉียงเหนือ
ไปรับเอาพลังธรรมชาติมาเพิ่มพลังชีวิต จัด
วางตุ๊กตารูปม้ามีอานหันหน้าม้าไปทางทิศ
ตะวันตกซึง่ หมายถึงทิศขุมทรัพย์ ก็จะส่งผลดี
ปีเถาะ: ทิศที่ดีของปีกระต่ายก็คือ ทิศ
ตะวันออก ทิศตะวันตกเฉียงเหนือและทิศใต้
หากมีโอกาสก็ไปกราบขอพรพระธาตุเจดีย์
ประจ�ำปีเกิด ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นเทวดาประจ�ำ
ปีเถาะ
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ปีมะโรง: ควรไปเที่ยวไปรับพลังแห่ง
ความคิดสร้างสรรค์มาไว้กับตัว โดยเฉพาะ
ท้ อ งทะเล สายน�้ ำ ใหญ่ จะส่ ง ผลถึ ง เรื่ อ ง
โชคลาภและความคิดสร้างสรรค์ คนที่เกิด
ปี ม ะโรงควรที่ จ ะจั ด วางของส� ำ คั ญ เช่ น
จัดวางปลาหลีฮื้อ ไปทางทิศตะวันตก
ปีมะเส็ง: เป็นปีปะทะชน ควรกราบขอพร
เจ้าพ่อกวนอูและเจ้าแม่กวนอิมจะส่งผลดี
เกี่ยวกับเรื่องการงานมากๆ ควรท่องเที่ยว
เดินทางเพื่อความราบรื่นในชีวิต ให้ไปเที่ยว
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ทิศตะวันตก และ
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ปีมะเมีย: ปีนี้ต้องระมัดระวังมากที่สุด
คื อ เรื่ อ งเงิ น ที่ ไ หลออก ทิ ศ ที่ ดี คื อ ทิ ศ ใต้
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ และทิศตะวันออก
การจัดบ้านควรจะมีลานห้องรับแขกที่สว่าง
จะส่งผลดีแก่คนปีมา้ การจัดวางคางคกคาบ
เหรียญจะท�ำให้เก็บเงินเก็บทองได้ดี

CREATE LIFE ENERGY
BY YOURSELF
ปีมะแม: เป็นปีคืนสู่ความมั่นคง ถ้ามี
โอกาสแนะน�ำว่าให้ไปกราบขอพรพระธาตุ
ดอยสุเทพ เป็นพระธาตุประจ�ำปีแพะ และ
การบริจาคเกี่ยวกับการสร้างอาคาร ก็จะ
ส่ ง ผลให้ ค นปี แ พะก้ า วข้ า มทางเดิ น ไปสู ่
ความมั่นคง
ปีวอก: ทิศทีด่ สี ำ� หรับการไปรับพลังของ
ปีวอกคือทิศเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และ
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ นั่นคือพระธาตุพนม
เป็นพระธาตุประจ�ำปีวอก ไปรับเอาพลังแห่ง
สายน�ำ้ และพระอาทิตย์ขนึ้ ทางทิศตะวันออก
ซึ่งเป็นทิศมงคลของปี
ปี ร ะกา: มี ค วามเจริ ญ รุ ่ ง เรื อ ง มี ค น
อุปถัมภ์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลงทุน หรือ
งานประจ�ำก็ดี ให้ระวังเรื่องความรัก เพราะ
จะมีเสน่ห์มากเป็นพิเศษ ให้จัดวางเต่าหัน
ไปทางทิศตะวันตกจะท�ำให้โชคดี
ปีจอ: ควรระวังเรื่องของความขัดแย้ง
เรื่ อ งของค� ำ พู ด และเรื่ อ งเสี ย ใจเกี่ ย วกั บ
สุขภาพคนในบ้าน ให้ไปขอพรพระประธาน
ทีว่ ดั เล่งเน่ยยี่ จะท�ำให้มคี วามสุข ทิศทีด่ ขี อง
คนปีจอคือ ทิศใต้ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
และทิศตะวันออก
ปี กุ น : มี ด าวมงคลส่ อ งแสงแรงมาก
แต่ ค วรระมั ด ระวั ง ในเรื่ อ งของความรู ้ สึ ก
โดดเดี่ยวจะส่งผลให้คนรักห่างไปจากชีวิต
ควรจะจัดวางเงินจีนทางทิศตะวันตก หรือ
ห้อยจีร้ ปู กระต่ายหรือแพะ จะส่งผลดี รวมทัง้
ขอพรในวันพระจันทร์ใหม่ (คืนวันแรม)
ทุ ก ข้ อ แนะน� ำ ล้ ว นเป็ น สิ่ ง ช่ ว ยเสริ ม
ให้เกิดพลังแห่งความก้าวหน้ากับชีวติ แต่จะ
ดีที่สุด หากมีสติในการด�ำเนินชีวิตควบคู่
ไปด้วย จุดหมายปลายทางแห่งความสุขก็
จะรอคุณๆ อยู่ไม่ไกล...

All humans have some kind of energy in
themselves and they consume through
their living. Hence, we need to add some
energy to ourselves. I have some tips to
offer regarding how to bring in natural
energy and use Feng Shui to regain life
energy.
If you were born in a rat year : You
have some bonds with the North, Northeast
and Southwest. Hence, you should travel
in these 3 directions and add morale for
living by worshipping the Kuan Yu deity for
smooth living.
If you were born in an ox year : Good
directions for you are the North, Southeast
and West. You should travel in these
directions to obtain natural energy. In
addition, you should set a pair of kylins
towards the East of your house and pray
to Caishen, the God of wealth.
If you were born in a tiger year :
You should travel in southeastern and
northwestern directions for natural energy.
You should set a pair of horse dolls with
saddles towards the West which is your
direction of wealth.
If you were born in a rabbit year : Good
directions for you are the East, Northwest
and South. If you have a chance, you
should visit a pagoda of your birth year
which is believed to be a deity of the rabbit
year.
If you were born in a dragon year :
You should travel to absorb creativity
energy, especially energy from the sea or
big rivers. It will help you with luck and
creativity. You should set your important
items, such as Xiuyan fish towards the West.
If you were born in a snake year : It
is your eventful year. You should pray to
the Guan Yu deity and Guan Yin Goddess
for work success. You should travel in
southwestern, western and northeastern
directions.
If you were born in a horse year : You
should take caution with money flow. Your
good directions are the South, Northwest
and East. Your living room should be
spacious and have adequate light. The
toad dolls with coins in their mouths will
help you accumulate wealth.

If you were born in a goat year : This
is the year to regain your stability. If you
have a chance, you should visit Wat
Phra That Doi Suthep, as it is the pagoda
of the goat year. Donations for building
construction will also support your stability.
If you were born in a monkey year :
Good directions for you are the North,
Northeast, and Southeast. You should
visit Wat Phrathat Phanom which is the
pagoda of the monkey year, and get some
energy from water and sunrise on the East
which is your lucky direction.
If you were born in a chicken year :
This is your glory year. You will have
supporters both in investment and day-job.
But you have to be careful about love, as
you will be especially charming. The turtle
dolls towards the West will bring you luck.
If you were born in a dog year : You
should be careful on what you say. And
you will have sadness due to the health of
family members. You should pray to the
main Buddha statue at Wat Leng Noei
Yi or Wat Mongkon Kamalawat for your
happiness. Your good directions are the
South, Northwest and East.
If you were born in a pig year : It is your
bright year, but you should take caution on
your loneliness, as your significant other
will leave you. You should put Chinese
coins on the West or wear a rabbit or goat
pendant, or pray in the night of a new moon
(waning moon).
All the above tips will bring you energy
for your life progress, but the most
important thing is to be conscious of every
step you take in your life. Then, a happy
destination will be in your reach.
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ชีวิตเย็นขึ้น
ด้วยการจัดบ้านแค่ครั้งเดียว

THE BEST TIME FOR A NEW BEGINNING
COOLER LIFE WITH ONE TIME OF HOME ARRANGEMENT
เรื่อง ทราภรณ์ อาสนเสวตร์ : Taraporn Asanasavest

ท่ามกลางอุณหภูมิที่พุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆ ใครต่อ
ใครพากันบ่นร้อนมาก เรียกว่าปาดเหงื่อกัน
แทบไม่ไหว เอาเป็นว่า เรามีเคล็ดลับดีๆ ทีย่ งั่ ยืน
กว่าการเปิดเครื่องปรับอากาศ นั่นก็คือ การ
ปรับเปลีย่ นสิง่ แวดล้อมในบ้าน นอกจากจะช่วย
ให้บา้ นเย็นขึน้ ก็ยงั ช่วยประหยัดพลังงานของ
โลกใบนี้ได้อีกด้วย ส่วนจะมีทริคอะไรบ้างนั้น
ตามไปดูกัน!
Under rising temperature, everyone
complains about the heat. But we have
some tips for you which are better than
just turning on air-conditioners. Our tips
are based on a change of environment.
Now we will go further in detail on how to
bring about this change.

ขยับเฟอร์นิเจอร์ออกจากทิศทางลม
ส�ำรวจทิศทางลมที่หมุนเวียนภายในบ้าน
ว่ามาจากทางไหน และทางนัน้ มีเฟอร์นเิ จอร์
ขนาดใหญ่ ตั้ ง ขวางทิ ศ ทางลมอยู ่ ห รื อ ไม่
ถ้ามี ยกสิคะ ย้ายออก อย่าได้คดิ มาก เพือ่ ให้
ลมพัดเข้าบ้านได้สะดวกขึ้น นอกจากบ้าน
จะดูโปร่งและโล่งกว่าเดิมแล้ว ยังจะช่วยลด
การเปิ ด เครื่อ งใช้ไฟฟ้าอย่างพัดลม หรือ
เครื่องปรับอากาศลงได้
Move Furniture Away From air Pathways
Try checking the air pathway in your house.
Check where the air comes from and
whether there is furniture blocking its flow.
If yes, then move the furniture to open the
path for air to circulate freely.
ท�ำความสะอาดเท่ากับท�ำให้เย็น
มุ้งลวด พัดลม เครื่องปรับอากาศ เรื่อยไป
จนถึงผ้าม่าน มู่ลี่ หากมีเวลาลงมือท�ำความ
สะอาด ปั ด กวาดฝุ ่ น ที่ เ กาะออกเสี ย บ้ า ง
จะท�ำให้การระบายอากาศได้ดีขึ้นกว่าเดิม
เมื่ออากาศถ่ายเท ความร้อนก็จะลดลงโดย
อัตโนมัติ แถมเพิ่มเติมอีกนิด เลือกของใช้
ในบ้านให้เป็นโทนสีออ่ นหรือพาสเทล จะช่วย
เพิม่ ความรูส้ กึ ให้บา้ นเย็นขึน้ กว่าเดิมอีกด้วย
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Cleaning is Cooling
Mosquito nets, fans, air-conditioners,
curtains, and sun-blinds should all
be cleaned, once you make time for
better air circulation. When wind flows
smoothly, heat is automatically
decreased.

ติดฉนวนกันความร้อน
ในบ้านที่มีเครื่องปรับอากาศ การติด
ฉนวนกันความร้อนจะช่วยท�ำให้เครื่องปรับ
อากาศไม่ตอ้ งท�ำงานหนัก และไม่ตอ้ งต่อสูก้ บั
ความร้อนระดับ 40 องศาจนค่าไฟพุ่งปรี๊ด
ส่วนบ้านที่ไม่มีเครื่องปรับอากาศ ฉนวนกัน
ความร้ อ นจะท� ำ งานเสมื อ นต้ น ไม้ ใ หญ่ ที่
ปกคลุมหลังคา เป็นการช่วยกรองแสงแดด
ไม่ให้ความร้อนปะทะกับตัวบ้านโดยตรง
Set up Thermal Insulation
Thermal insulation eases the work of
air-conditioner. As for houses without
air-conditioners, thermal insulation protects
the house from direct heat and sunlight.

ต้นไม้ช่วยเราได้
เขาว่า..ให้หันบ้านหนีแดด จะช่วยเพิ่ม
ความเย็นภายในบ้านได้ แต่บางบ้านไม่ได้
ออกแบบเอง ก็จ�ำต้องทนรับแดดไปเต็มๆ
แต่เรายังมีวธิ แี ก้ โดยให้ปลูกต้นไม้นอ้ ยใหญ่
ปกคลุมรอบบริเวณบ้าน นอกจากจะได้ความ
สดชื่นและอากาศบริสุทธิ์แล้ว ต้นไม้ยังจะ
ช่วยลดความร้อน สร้างความร่มเย็นให้กับ
บ้านได้มากมายทีเดียว
Trees can Help
Trees around the house provide a refreshing
atmosphere and fresh air. Moreover, they
decrease the temperature and provide
shade around the house.

เปลี่ยนพฤติกรรมช่วยลดพลังงาน
เริ่มง่ายๆ แค่จูนเครื่องปรับอากาศไว้ที่
อุณหภูมิ 25 องศา และหลังจากที่หยุดการ
ใช้งาน ก็อย่าเพิ่งรีบเปิดหน้าต่างรับลมร้อน
ภายนอก แต่ให้เปิดพัดลมช่วยรักษาความ
เย็นภายในบ้านเอาไว้ หรือในช่วงกลางวัน
จากที่เคยเปิดไฟส่องสว่าง ก็ให้เปิดมูลี่หรือ
ผ้าม่านออกเพื่อรับแสงจากธรรมชาติ ง่ายๆ
เท่านี้ ก็เ ป็น การประหยัดการใช้พลังงาน
และท�ำให้บ้านเย็นขึ้นกว่าเดิมอย่างแน่นอน
สะดวกข้อไหนลองไปปรับใช้กันดู ยิ่ง
ท� ำ ได้ ม าก ก็ ยิ่ ง ประหยั ด พลั ง งานได้ ม าก
และแน่นอน...เราก็จะช่วยโลกใบนี้ได้มาก
เช่นกัน..
Behavioural Changes Diminish Energy
Consumption
If you set the temperature of air-conditioning
at 25 degrees Celsius, you can turn on a
fan after turning off the air-conditioner
to keep cool air in the house. This easy
practice can help save some energy.
Let’s adopt any of the above tips
according to your convenience. The more
items you adopt, the more energy you can
save.
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“สมุนไพรไทย”

ทางเลือกที่ใช่ส�ำหรับสุขภาพดี
“THAI HERBS” THE RIGHT CHOICE
FOR GOOD HEALTH
เรื่อง ธราพร / Taraporn

นับเป็นอีกหนึง่ ทางเลือกของการดูแลสุขภาพ
ส�ำหรับเหล่าสมุนไพรไทย ที่มีคุณสมบัติทั้ง
รักษาและดูแลร่างกายได้เป็นเลิศ ฉบับนี้เรา
จึงขอรวบรวมบรรดาสมุนไพรที่มากไปด้วย
สรรพคุณดีๆ แถมยังหาได้ง่ายๆ รอบตัว
มาฝากคุณๆ กัน...
Regularly taking Thai herbs is another
way to take care of your health, since their
medical properties can both heal and
excellently maintain good health. Hence,
in this volume, we will tell you about
widely available herbs with great medical
properties.

ขมิ้นชัน

อุดมไปด้วยวิตามินมากมาย ไล่เรียง
มาตั้งแต่วิตามินเอ วิตามินซี วิตามินอี และ
สารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยป้องกันการเกิด
มะเร็งตับ ว่ากันว่าหากรับประทานขมิ้นชัน
เป็นประจ�ำทุกวัน จะช่วยให้สุขภาพแข็งแรง
ความจ�ำแม่นย�ำ รวมถึงท�ำให้ระบบขับถ่าย
ดีกว่าเดิม

ว่านหางจระเข้

สรรพคุ ณ เด่ น ที่ สุ ด คื อ วุ ้ น ด้ า นในซึ่ ง
สามารถน�ำมาทาผิว รักษาไฟไหม้ น�้ำร้อน
ลวก ผิวที่ถูกแดดเผา หรือบรรเทาอาการ
ปวดแสบปวดร้อนได้ นอกจากนี้ส่วนของ
ยางในใบ ก็สามารถน�ำมาท�ำเป็นยาระบาย
ได้อีกด้วย

Aloe Vera

Its outstanding healing property lies in its
inside gelatine which you can apply on skin
to heal thermal injuries; whether your skin
is burnt by hot water, fire, or sunlight. It can
also relieve pain from such burns. The
resin in its leaves can be laxatives as well.
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Turmeric

Turmeric is rich with many different types
of vitamins, ranging from Vitamin A, C,
and E, not to mention its anti-oxidants which
prevent pancreatic cancer. It is said that
taking turmeric everyday can contribute to
good health, maintain effective memorization,
and support function of the excretory
system.

มะระขี้นก

ฟังชื่อแล้วอาจดูขมจนหลายคนเบือน
หน้ า หนี แต่ ม ะระขี้ น กเป็ น ยาชั้ น ยอดใน
การเอาชนะโรคเบาหวาน ช่วยลดน�้ำตาล
ในเลือด และชะลอการเกิดต้อกระจกซึง่ เป็น
อาการแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน ถ้ากังวล
เรือ่ งกินยาก สามารถน�ำมาชงเป็นชาหรือกิน
ในรูปแบบของแคปซูลได้

Wild Bitter Gourd

Many people avoid eating this plant due to
its bitter taste. But it is a great medicine for
diabetes, as it lowers glucose in your blood
and impedes cataract formation which is
one of complications of diabetes. If you
worry about its taste, you can instead take
it in the form of tea or ready-to-eat capsule.

หัวปลี

หัวปลีที่นิยมเสิร์ฟมาพร้อมกับผัดไทย
แนะน�ำเลยว่าอย่าเขีย่ ทิง้ เด็ดขาด เพราะไม่ใช่
แค่ชูรสให้ผัดไทยจัดจ้านขึ้นอย่างเดียว แต่
ยังมีธาตุเหล็ก ช่วยบ�ำรุงเลือด แก้โลหิตจาง
และลดน�้ำตาลในเลือดได้ ดังนั้นจะกินเล่น
จับคู่กับน�้ำพริก หรือแกล้มย�ำรสเปรี้ยวแซบ
ก็เข้าทีดีไม่น้อย

กระเจี๊ยบแดง

ความเด็ ด ของสมุ น ไพรชนิ ด นี้ คื อ
ส่วนกลีบเลี้ยงของดอก เพราะช่วยลด
ไขมันในเส้นเลือด ลดน�้ำหนัก และลด
ความดันโลหิต น�ำไปท�ำเป็นน�ำ้ กระเจีย๊ บ
ช่วยให้ร่างกายสดชื่น ลดความข้นของ
เลือด ป้องกันต่อมลูกหมากโต และมีผล
การทดสอบยืนยันแล้วว่า หากรับประทาน
กระเจี๊ยบแดงต่อเนื่อง 1 เดือน จะท�ำให้
ระดับน�้ำตาลลดลง ทั้งคอเลสเตอรอล
ไตรกลีเซอไรด์ และไขมันเลว
สมุ น ไพรไทยดี แ ละอร่ อ ยแบบนี้
ไม่กินไม่ได้แล้ว...

Banana blossom

Banana blossom is generally served with
Phad Thai. You should not simply leave it
on your dish, as it does not only complement
Phad Thai’s taste. It also contains high iron
which nourishes your blood, treats anemia,
and lowers glucose in your blood. Aside
from Phad Thai, it goes well with chilli paste
or hot and sour salad as well.

กะเพรา

นึกอะไรไม่ออกสั่งผัดกะเพรา ไม่ใช่แค่
อร่อย จัดจ้าน และกินได้ไม่เบื่อเท่านั้น แต่
ใบกะเพราะยั ง ช่ ว ยขั บ ลม แก้ จุ ก เสี ย ด
แน่นท้อง ขับไขมัน ลดน�ำ้ ตาลในเลือด รวมทัง้
ยังช่วยลดกลิน่ คาวสัตว์ในมือ้ อาหารได้อย่าง
ดีเยี่ยม นอกจากนี้น�้ำที่สกัดออกมาจากต้น
ยังช่วยรักษาแผลในกระเพาะอาหารได้

Rosella
Basil

If we can’t think of a particular menu, we
generally come up with any kind of meat
fried with basil, not just because of its
strong great taste, but also for its property
of suppressing the smell of meat. As for
its medical properties, basil can relieve
colic or abdominal distension, and lessen
lipid and glucose in blood. The juice
extracted from its stems can also heal
stomach ulcers.

The best curing substance of rosella is
in its sepals. They reduce blood lipid,
help weight control, and decrease blood
pressure. Rosella juice is a healthy
refreshment for your body. Rosella
decreases haematocrit, and prevents
prostatic hyperplasia. According to
scientific research, routinely taking
rosella for a month decreases
glucose, cholesterol, triglyceride, and
lipid in blood.
Thai herbs have both great taste
and medical properties. So, what are
you waiting for?
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Deepwater Horizon
น�้ำมันหนึ่งหยด สะเทือนถึงดวงดาว

เรื่อง ณวดี ปัตเมฆ / Nawadee Patmek

‘การรักษาสิ่งแวดล้อม’ ไม่ได้กินความหมาย
เพียงแค่...การแยกขยะ ปลูกต้นไม้ งดใช้ถุง
พลาสติก หรือประหยัดน�้ำ แต่ยังหมายรวม
ไปถึง...การลด ละ เลิก กิจกรรมต่างๆ ที่น�ำ
ไปสู่การปล่อยสารพิษให้กับโลกใบนี้ แต่ใน
บางครั้งอุบัติเหตุที่ไม่มีใครต้องการให้เกิด
ก็สง่ ผลกระทบมหาศาลกับสิง่ แวดล้อม ดังเช่น
เหตุ ก ารณ์ แ ท่ น ขุ ด เจาะน�้ ำ มั น กลางทะเล
ระเบิดครั้งใหญ่ในอ่าวเม็กซิโกเมื่อปี 2010
ซึง่ ได้ทำ� ลายระบบนิเวศและบัน่ ทอนธรรมชาติ
ไปอย่างมาก จากเหตุการณ์จริงดังกล่าวนี้ได้
ถูกพัฒนากลายมาเป็นภาพยนตร์ที่ก�ำลัง
จะเข้าฉายในเดือนกรกฎาคมนี้
'Environmental concern' does not only
mean…waste separation, plant growing,
using fewer plastic bags, or saving water;
it also covers... avoidance of activities that
lead to release of toxins to the world.
However, sometimes unwanted accidents
can cause enormous impact on the
environment, such as the explosion of
the offshore oil rig in the Gulf of Mexico
in 2010. This catastrophic accident has
destroyed the ecosystem unceasingly;
and it led to a movie that will be released
in July.
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ดีปวอเทอร์ ฮอไรซัน คือชื่อของแท่น
ขุ ด เจาะน�้ ำ มั น กลางทะเลในอ่ า วเม็ ก ซิ โ ก
ที่เกิดเหตุการณ์ระเบิดครั้งใหญ่ขึ้นเมื่อวันที่
20 เมษายน ปี 2010 เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต
11 คน และเปลี่ยนสภาพแท่นขุดเจาะอัน
แข็งแกร่งให้กลายเป็นเศษเหล็กบิดเบี้ยว
และเถ้าถ่านจมลงสู่ก้นทะเล นั่นเป็นเพียง
เศษเสีย้ วของความเสียหายทีเ่ ทียบไม่ได้เลย
กั บ ปริ ม าณน�้ ำ มั น ที่ รั่ ว ไหลลงทะเลกว่ า
780 ล้านลิตร ครอบคลุมพื้นที่ราว 180,000
ตารางกิโลเมตร ก่อให้เกิดผลเสียมหาศาล
แก่ระบบนิเวศทางทะเลที่ไม่ได้จ�ำกัดวงแค่
ในอ่าวเม็กซิโก
สิ่ ง ที่ ภ าพยนตร์ เ รื่ อ ง Deepwater
Horizon (น�ำแสดงโดย มาร์ค วอลเบิร์ก,
เคท ฮัดสัน, จอห์น มัลโควิช, เคิร์ท รัสเซล)
จ�ำลองให้เราได้ชมก็คอื ความน่าสะพรึงของ
เหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ กลางทะเลเมือ่ 6 ปีทแี่ ล้ว
พร้อมกับหายนะที่แม้เวลาจะผ่านมานาน
หลายปีกต็ าม แต่สารพิษจากน�ำ้ มันทีก่ ระจาย
ไปทัว่ ผืนน�ำ้ ก็ยงั คงคุกคามและท�ำลายระบบ
นิ เ วศในท้ อ งทะเล ที่ มี สิ่ ง มี ชี วิ ต อาศั ย อยู ่
ร่วมกันกว่า 400 สปีชีส์ เช่น โลมาปากขวด
กว่า 650 ตัว ที่เคลื่อนไหวไม่ได้เพราะคราบ
น�้ำมันบนผิวหนัง เช่นเดียวกับเต่าทะเลอีก
กว่า 1,700 ตัว ที่ถูกเคลือบด้วยคราบน�้ำมัน
จนไม่สามารถขยับตัวได้ และบาดเจ็บล้มตาย
ไปในที่สุด ซึ่งนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม
วิเคราะห์กนั ว่า วิกฤตนีอ้ าจต้องใช้เวลาฟืน้ ฟู
นานกว่า 30 ปี และแน่นอนว่า นอกจาก
สาระบันเทิงที่ได้จากตัวหนังแล้ว การเรียนรู้
ทีจ่ ะป้องกันไม่ให้เหตุการณ์แบบนีเ้ กิดซ�ำ้ อีก
ก็เป็นสิ่งที่เราควรตระหนักอยู่เสมอ เพราะ
“โลกใบนี้” คือบ้านที่เราต้องอยู่ร่วมกันไป
อีกนาน...

Deepwater Horizon
One drop of oil that affects stars.
Deepwater Horizon is a name of an oil rig
in the Gulf of Mexico. The massive
bombings took place on 20 April 2010,
causing the deaths of 11 rig workers and
transformed the well-constructed rig into
metal waste and deep-sea debris. That was
only a fraction of all the damage, which
could not be compared to more than 780
million liters of oil leaking into the sea,
covering approximately 180,000 square
kilometers. This caused enormous damage
to the marine ecosystem, and was not just
limited to the Gulf of Mexico.
The film, Deepwater Horizon (starring
Mark Wahlberg, Kate Hudson, John
Malkovich, Kurt Russell), allowed us to
watch the horror of this disaster that
occurred 6 years ago. Until now, the toxins
from the oil leakage still threaten and
destroy the sea’s ecosystem, which houses
over 400 species, including more than
650 bottlenose dolphins. These dolphins
cannot move because of the oil film on
their skin. More than 1,700 sea turtles are
also coated with so much oil that they
cannot move, fall ill and eventually die.
Environmental specialists analyzed that
this crisis may require more than 30 years
of restoration. Of course, apart from an
entertainment side, the movie also gives
us lessons on how to prevent the same
disaster. We should always be aware that
the 'world' is our house and that we have
to live in it together for a long time...

สารพัดวิธีสร้างพื้นที่สีเขียว
ให้อยู่รอบตัวคุณ
TIPS TO CREATE
GREEN SPACE AROUND YOU
หนังสือสองเล่มทีจ่ ะมาแนะวิธงี า่ ยๆ ให้คนเมือง
อย่างเราเข้าใกล้ธรรมชาติมากขึ้น โดยไม่ต้อง
ออกเดินทางไปไหนไกล แต่เป็นการสร้างพื้นที่
สีเขียวให้งอกงามในรั้วบ้านของคุณเอง
These two books suggest simple solutions
for urban citizens who want to get closer
to nature. No need to travel a long
distance, you can create a green space
within your own fences.

My Organic Life

เขียน: ศิริกุล ซื่อต่อชาติ
ส�ำนักพิมพ์: สเต็ปส์ ราคา: 269 บาท

คู่มือการเริ่มต้นใช้ชีวิตแบบย้อนกลับไปสู่
วิถีใกล้ชิดธรรมชาติ ที่คุณสามารถเลือกท�ำ
ตามได้ง่ายๆ และไม่จ�ำเป็นต้องเคร่งครัด
ฝืนท�ำให้ได้ทุกข้อ อาจจะเริ่มต้นจากการท�ำ
อาหารเช้ากินเอง หรือลองปลูกผักสวนครัว
ง่ายๆ ชิมความหวานกรอบจากผักไร้สารเคมี
ที่เติบโตจากดินในบ้านตัวเอง หรือถ้าอยาก
แอดวานซ์ไปกว่านั้น สามารถกางหนังสือ
เล่ ม นี้ แ ล้ ว หั ด ท� ำ ยาสระผมหรื อ ยาแก้ ไ อ
จากผลมะกรูดและซอสจากใบกะเพรา แล้ว
แจกจ่ายเพื่อนบ้านไว้ใช้ด้วยกันก็ยังได้

My Organic Life
Written by: Sirikul Suetorchat
Publisher: Steps Price: 269 baht

This guide to bring your life back to nature is easy to follow. You
do not have to strictly follow every suggestion. You may start from
preparing your own breakfast, or try planting your vegetable
gardens to taste home-grown organic vegetables. For more advance
tips, you can open this book and learn how to make organic
shampoo or cough drop medicine from kaffir lime and basil leaves.
Then, you may share your very own products with the neighbors.

เรื่องเล่าจากสวนขี้คร้าน
1 วิถีในนา
เขียน: สายลมลอย
ส�ำนักพิมพ์: โพสต์บุ๊กส์ ราคา: 350 บาท

จากประสบการณ์ ชี วิ ต ของอดี ต มนุ ษ ย์
เงินเดือน ที่ตัดสินใจกลับไปใช้ชีวิตที่บ้านเกิด
อ�ำเภอสวี จังหวัดชุมพร เพื่อดูแลผู้มีพระคุณ
ไปพร้อมๆ กับการเรียนรู้วิถีชีวิตแบบพื้นบ้าน
ด้วยการทดลองท�ำนาเอง พร้อมกับบันทึก
ภู มิ ค วามรู ้ แ ละประสบการณ์ ที่ ต นได้ รั บ
จากกิจกรรมหลังสู้ฟ้า หน้าสู้ดิน โดยเอาไป
เผยแพร่ในเว็บบล็อกต่างๆ มาตั้งแต่ 13 ปี
ที่แล้ว ก่อนจะถ่ายทอดมาเป็นหนังสือสอง
เล่ม (อีกเล่มคือ วิถีในสวน) ที่เต็มไปด้วย
กลเม็ดเคล็ดลับในการท�ำสวนท�ำนา ไปจน
ถึงปรัชญาทีแ่ ฝงมาให้คณ
ุ ได้นำ� ไปปรับใช้กบั
ชีวิตได้เช่นกัน

Tales from the Lazy
Garden, 1 Path
in Paddy Field
Written by: Sai Lom Loi
Publisher: Post Books Price: 350 baht

This book is based on a true story of a
salary man who decided to return to his
homeland in Sawee District, Chumphon, to
take care of his parents. Along the journey,
he learned the traditional way of life by
growing rice in his paddy fields. He has
recorded all his knowledge and experiences
from these laborious activities and shared
them in various blogs for 13 years. This
book is the second in his series (another
book is called Path in Garden), which is
filled with tips and tricks to gardening and
rice paddy farming, along with underlying
philosophy for all readers.
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อิม่ กาย & อิม่ ในอารมณ์
ณ โอเอซิสใจกลางเมือง
@ Organika House
เรื่อง ธราภรณ์ ภาพ Elite Pub, Organika House

ทั้งคาเฟ่และสปาที่ก�ำลังถูกพูดถึงเป็นอย่าง
มาก โดยเฉพาะกับผู้ที่หลงใหลในธรรมชาติ
เพราะ Organika House (ออร์กานิกา้ เฮ้าส์)
แห่งนี้ถูกแต่งแต้มให้ดูมีชีวิตชีวาด้วยเหล่า
สีเขียวของพืชพรรณ คุณๆ คงอาจจะคิดว่า
ร้านไหนก็มีต้นไม้ทั้งนั้น แต่ส�ำหรับที่นี่ เป็น
ร้านที่เนรมิตรพืชพรรณมาไว้บนตึกชั้น 6
แถมยังเป็นร้านสีเขียวใจกลางเมืองที่หาได้
ยากยิ่งเสียด้วย...
หลังจากกดลิฟต์ขึ้นมายังชั้น 6 ของ
อาคาร A ในโครงการพิมาน 49 (ซอยสุขมุ วิท
49) พลันที่ประตูลิฟต์เปิดออก ราวกับว่า
เราได้ทิ้งโลกอันวุ่นวายทั้งใบไว้ในเบื้องหลัง
เพื่ อ ก้ า วเข้ า สู ่ เ ขตแดนอั น แสนสงบและ
สดชื่น บรรยากาศภายใน Organika House
ถูกปรุงแต่งได้อย่างลงตัวในทุกรายละเอียด
ราวกับเป็นโอเอซิสใจกลางเมืองยังไงยังงั้น
บาร์เครื่องดื่มตรงกลางร้านท�ำหน้าที่ไม่ต่าง
จากศาลากลางสวนสวย ที่รายล้อมด้วยชุด
เฟอร์นิเจอร์โทนสีขาวคลีน แต่งแต้มอย่างมี
ชีวิตชีวาด้วยสีเขียวของเฟิร์นและไม้ประดับ
นานาชนิด แหงนมองดูบนเพดานยังมีลกู เล่น
ด้วยรากไม้และเถาวัลย์เลื้อยพันเกาะเกี่ยว
เพิ่ ม มิ ติ แ ห่ ง ความเป็ น ธรรมชาติ ไ ด้ อ ย่ า ง
ลงตัว
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ออร์กานิก้า เฮ้าส์ แห่งนี้ถือเป็นคาเฟ่
และสปาแบบครบวงจร ที่ต่อยอดมาจาก
ร้ า นขายผลิ ต ภั ณ ฑ์ ป ระทิ น ผิ ว ภายใต้ ชื่ อ
แบรนด์เดียวกันของนักแสดงสาว ศรีริต้า
เจนเซ่น ที่หลงใหลทั้งศาสตร์ด้านความงาม
และความสุขในการรับประทานอาหาร เธอ
จึงรวบรวมเอาความรักความชอบทั้งสองสิ่ง
มาไว้ ใ นที่ เ ดี ย วกั น ได้ อ ย่ า งพอดี เรี ย กว่ า
ระหว่ า งที่ คุ ณ รออาหารมื้ อ อร่ อ ยมาเสิ ร ์ ฟ
ตรงหน้า ก็สามารถเลือกดูมอยส์เจอไรเซอร์
น�้ ำ มั น บ� ำ รุ ง ผิ ว หรื อ ทรี ต เม้ น ต์ ส� ำ หรั บ ท� ำ
สปาไปพลางๆ ก่อนแบบชิลล์ๆ
ด้ ว ยบรรยากาศร้ า นอั น แสนสดชื่ น
แบบธรรมชาติเช่นนี้ เมนูอาหารของที่นี่จึง
เน้ น ที่ มี ป ระโยชน์ ต ่ อ สุ ข ภาพเป็ น ส� ำ คั ญ
โดยเลือกสรรวัตถุดิบแบบออร์แกนิกส์มา

Organika House
ชั้น 6 ตึก A โครงการพิมาน 49 สุขุมวิท 49
วัฒนา กรุงเทพฯ โทร 0-2665-1899
www.organikahouse.com
เปิดบริการทุกวัน เวลา 10.00 - 21.00 น.

เป็นส่วนประกอบหลัก ประเดิมจานแรกกัน
ด้วยเมนูฟิงเกอร์ฟู้ดรับประทานง่ายอย่าง
Three Musketeers Bruschetta มีให้เลือก
กันแบบหลากหลายหน้า ทั้งบรูเชตต้าหน้า
อะโวคาโด มะเขือเทศโรยชีส และเห็ดปรุงรส
แต่ถ้าจะให้ครบเครื่องและคล่องคอต้องสั่ง
Post Modern Mushroom Soup with Slow
Cooked Eggs ซุปเห็ดรสชาติหอมอ่อนๆ
แต่ เ ข้ ม ข้ น ด้ ว ยไข่ ล วกฟองโตเพิ่ ม โปรตี น
แบบเน้นๆ ส�ำหรับใครที่มาเยือนที่นี่แนะน�ำ
ว่าต้องสั่ง รสชาติอร่อยเข้มข้นได้ใจดีจริงๆ
เมนูขนมหวานก็ชวนให้ลิ้มลอง อาทิ Whole
Apple Crumble ที่แค่วางลงเสิร์ฟก็ต้อง
ร้องว้าว! เพราะหน้าตาการจัดวางเมนูนสี้ วย
เก๋ถูกใจเหลือเกิน โดยจัดวางครัมเบิ้ลที่อยู่
ในพลั่วให้ดูคล้ายผงดิน บวกกับแอปเปิ้ล
อบทั้งลูก โรยซินนามอนเพื่อเพิ่มกลิ่นหอม
ยวนใจ เห็นแล้วอดไม่ได้ทจี่ ะต้องยกโทรศัพท์
มือถือขึ้นถ่ายรูปเพื่อแชร์อวดเพื่อนๆ ซึ่งพอ
ตักรับประทานค�ำแรกคอนเฟิร์มเลยว่า...
อร่อยฟินมากๆ
เมนูอร่อยๆ ที่ออร์กานิก้า เฮ้าส์ ยังรอ
ให้คณ
ุ มาลิม้ ลองอีกมากมาย แถมด้วยความ
ผ่อนคลายจากบริการสปา ที่รับประกันว่า
จะท�ำให้คุณฟินและชิลล์ที่สุด มาที่เดียวได้
ทั้งอิ่มกาย & อิ่มอารมณ์...คุ้มค่าที่สุดจริงๆ

PHYSICAL AND
EMOTIONAL
FULFILMENT AT
AN OASIS IN THE CITY
@ ORGANIKA HOUSE
Organika House is both café and spa
whose reputation has spread widely,
especially among nature lovers, owing to
its lively decoration style with greenish
plants. This renders Organika House a
rare green shop in the city.
The atmosphere inside is created
harmoniously in every detail, as if it were
an oasis in the city. The beverage bar in
the center of the shop looks exactly like
a pavilion in a nice garden surrounded
by clean white sets of furniture. Ferns
and decorative plants give feeling of
rejuvenation. On the ceiling are liana and
climbing veins hanging all around adding
natural looks.
Organika House
6Th Fl., Tower A, Piman Project, 49, Sukhumvit 49,
Vadhana District, Bangkok Telephone no. :
0-2665-1899 www.organikahouse.com
Opens everyday 10.00 - 21.00 Hrs.

Organika House is a complete café
and spa which was developed from skin
nourishing products using the actress
Sririta Jenssen as its brand name. She
combines both hobbies that she is fond of
together. It follows that menus at this shop
are mostly healthy foods. The first dish is
three musketeers bruschetta which is
served with many toppings of your choice,
including avocado, tomato and cheese,
and seasoning mushroom toppings. To
make the dish complete and sooth your
throat at the same time, you should order
post-modern mushroom soup with slow
cooked eggs - a mild-scented soup with
thick taste from big soft-boiled eggs. The
mouth-watering dessert menus offers,
for example, whole apple crumble served
in a small spade, giving the crumble an
appearance of earth. The whole baked
apple is topped with cinnamon releasing a
tempting fragrance.
Other delicious menus at Organika
House are waiting for you, not to mention
relaxation from its spa service. We guarantee
you the coziest and most satisfied sensation,
fulfilling you physically and emotionally in
one place. It’s truly worth visiting.
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TRAVEL THAILAND

Eat well, Travel often

เที่ยวตามรอยขนมไทย
เรื่อง iamapfel ภาพ 123rf

เพราะ ‘การท่องเที่ยว’ นั้นมีหลายแบบ ฉบับนี้
เราจึ ง ขอออกเดิ น ทาง ‘ตามรอยขนมไทย’
แหล่งไหนมีอะไรทีว่ า่ เจ๋ง ย่านไหนมีของเด็ดอะไร
ที่ น ่ า ลอง เราพร้ อ มเจาะลึ ก และไขรหั ส ลั บ
ความอร่อยมาเผยกันแบบละเอียด
‘Traveling’ comes in a variety of forms.
This issue presents ‘Thai Sweets Trails’,
featuring places that serve wonderful
sweets. We are ready to reveal all the
secrets to deliciousness.

สู่แพร่งนรา
ย่านนี้นอกจากจะมีงานสถาปัตยกรรม
ของบ้านเรือนอันเก่าแก่ให้ได้เดินเล่นถ่ายรูป
กันอย่างสนุกสนานแล้ว ยังมีของดีของเด็ด
ซ่อนอยู่ นั่นคือ “ขนมเบื้อง” ที่เปิดขายใน
ตึกแถวเล็กๆ บนถนนแพร่งนรามานานกว่า
7 ทศวรรษ โดย “แม่ลมูล” ที่ครั้งหนึ่งเคย
เป็นต้นเครื่องของวังวรวรรณของพระเจ้า
บรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์
ซึง่ เป็นพระอนุชาในรัชกาลที่ 5 ความเด็ดของ
ขนมเบื้องชาววังสูตรต้นต�ำรับแห่งนี้จะใช้
สังขยาหรือไข่ผสมน�้ำตาลทาเป็นชั้นบางๆ
เพื่อยึดไส้ให้ติดกับตัวแป้ง ซึ่งส่วนของไส้
ก็จะมีแค่มะพร้าว ฝอยทอง ฟักเชื่อม และ
พลับแห้ง ทว่าด้วยกรรมวิธกี ารท�ำแป้งส่งผล
ให้ แ ป้ ง ขนมเบื้ อ งไม่ เ พี ย งกรอบและหอม
เท่านั้น แต่ยังหวานนุ่มละมุนลิ้น ยิ่งเมื่อมา
จับคู่กับน�้ำตาลที่โดนความร้อนแล้วส่งกลิ่น
หอมอ่อนๆ ยิ่งท�ำให้ขนมเบื้องสูตรชาววัง
จากแพร่งนรา เลื่องชื่อจนกลายเป็นของเด่น
ประจ� ำ ถิ่ น ที่ ก ระทั่งคนละแวกนั้น ยังต้อง
แวะเวียนไปชิมเป็นประจ�ำแบบไม่รู้เบื่อ
How to go there : เลขที่ 91 บนถนน
แพร่งนรา เปิดตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.
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Heading to Prang Nara

This area is not only known for classic
architecture that is perfect for a relaxing
walk and photo taking; there is also a
must-not-miss place that sells “Khanom
Bueng” (Thai Crispy Pancake). The store
has been open in a small commercial
building on Prang Nara Road for more
than 7 decades by “Mae Lamool”. She used
to be a royal cuisine staff at Worawan
Palace of His Royal Highness Kromphra
Narathippraphanphong, a younger brother
of King Rama V. The secret royal recipe of
this Khanom Bueng lies in a thin layer of
egg custard on the filling with the dough.
The fillings are made from coconut, sweet
egg floss (Foi Thong), winter melon in
syrup, and dried persimmon. The dough
making process results in sweet crispy
pancake with a mouth-watering smell from
sugar crust. This recipe makes Prang Nara
Khanom Bueng well-known among the
neighborhood and attracts many loyal
customers.
How to go there : 91 on Prang Nara
Road, opens from 09.00 am - 04.00 pm.

แวะเวียนที่ตลาดพลู
ตลาดพลูช่วงนี้ไม่ได้มีดีแค่งานศิลป์ที่
ปรากฏอยู ่ ต ามก� ำ แพงและซอกตึ ก ต่ า งๆ
ให้ได้ชื่นชมเท่านั้น ทว่าถิ่นนี้ยังมีหมี่กรอบ
เจ้าอร่อย “ร้านเต๊กเฮง” รอต้อนรับ การันตี
ความเด็ดดวงด้วยเรื่องเล่าที่ท�ำให้ร้านนี้ถูก
ขนานนามว่า ‘หมี่กรอบ ร.5’ เนื่องจากใน
อดี ต ร้ า นนี้ ท� ำ หมี่ ก รอบได้ อ ร่ อ ยและหอม
กรอบ จนกระทั่งพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาล
ที่ 5 ต้องรับสั่งให้ข้าราชบริพารไปซื้อมาให้
เพื่อเสวย จนกลายเป็นที่เรียกติดปากกันว่า
หมี่กรอบ ร.5
สูตรหมีก่ รอบของเต๊กเฮงถ่ายทอดกันมา
รุ่นสู่รุ่น จากต้นต�ำรับตัวจริงสู่ลูกหลานรุ่น
ที่ 4 แบบไม่มีผิดเพี้ยน โดยมีส่วนผสมหลัก
คือ หมี่ขาว กุ้งสด เนื้อปู ไข่ไก่ ส้มซ่า มะนาว
เป็นหลัก ซึ่งเป็นหมี่กรอบสไตล์จีนไหหล�ำ
โดยทางร้านเปิดเผยสูตรว่าจะเริ่มต้นด้วย
การเอาหมี่ ข าวเส้ น เล็ ก ไปทอดจนกรอบ
จากนั้นจึงน�ำไปผัดกับเครื่องปรุง แล้วตาม
ด้วยเนื้อสัตว์ ทว่าจะเน้นให้ออกรสหวาน
นิ ด หนึ่ ง เพื่ อ จะได้ กิ น เป็ น ของหวานหรื อ
กินเล่นเป็นขนมได้ในยามว่าง
How to go there : เลขที่ 326-330
ท่าน�้ำตลาดพลู กรุงธนบุรี
โทร. 0-2466-9170 เปิ ด ให้ บ ริ ก าร
ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00-14.00 น. และ
16.00-22.00 น.

Stop by Talat Phlu

Apart from artworks exhibited along the
walls and building corners of the Talat Phlu
area, there is also “Tek Heng” restaurant
that serves sweet crispy rice noodles. This
place is also known as ‘King Rama V Mee
Krob,’ since the King once ordered this
tasty menu.
The secret recipe of Tek Heng Mee
Krob has been carefully passed down to
the fourth generation. Main ingredients
include rice noodles, fresh shrimps, crab
meat, eggs, sour oranges, and lime. This
is Hainan Chinese style. The restaurant
revealed that first, rice noodles are fried;
then they are stir-fried with condiment and
meat. The dish has a bit of sweet flavor to
be enjoyed as sweets or snacks.
How to go there : 326-330 Tha Talat
Phlu (Talat Phlu Pier), Thonburi.
Tel. 0-2466-9170 Open every day from
10.00 am to 2.00 pm and from 4.00 pm 10.00 pm
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เตร็ดเตร่กันต่อที่ถนนดินสอ
ถ้าคุณเป็นคนที่รักขนมไทย ชอบขนม
หวาน คุณจะตกหลุมรักย่านนี้ แนะน�ำว่าหลัง
จากเดินเทีย่ วบนถนนราชด�ำเนิน ลัดเลาะเข้า
วั ด วาอารามในย่ า นพระนครจนหมดแรง
ให้เก็บท้องมาเติมพลังกันทีร่ า้ นขนมแม่อดุ ม
บนถนนดินสอซึ่งเปิดขายมายาวนานกว่า
50 ปี เมนูเด่นของที่นี่ แน่นอนว่าหนีไม่พ้น
ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง เม็ดขนุน ขนม
น�้ำดอกไม้ สาคู ไล่เรียงไปจนถึงขนมไทย
หากิ น ยากหลายชนิ ด ซึ่ ง จะผลั ด เปลี่ ย น
หมุ น เวี ย นกั น มาประจ� ำ หน้ า ร้ า นตามแต่
วัตถุดิบจะเอื้อให้ท�ำอะไร แต่รับรองได้ว่า
ทุกเมนูไม่มผี ดิ หวังแน่ๆ เพราะร้านนีข้ นมไทย
จะไม่หวานจัด ทว่าหวานหอมแบบที่กินได้
เรือ่ ยๆ ยิง่ ถ้าจับคูก่ บั ชาร้อนสักแก้วด้วยแล้ว
จะยิ่งลงตัว
How to go there : เลขที่ 66 บน
ถนนดินสอ เขตพระนคร
โทร. 0-2282-1572 เปิดให้บบริการ
ทุกวันตั้งแต่เวลา 08.00น.-19.00น.

Relaxing Walk along Dinsor Road

If you are a Thai sweets lover, you will fall
in love with this area. It is recommended to
visit Mae Udom shop on Dinsor Road after
a long visit at various temples along
Ratchadamnoen Road in Phra Nakhon
area. It has served traditional Thai dessert
for more than 50 years. There are plenty of
delicious Thai sweetmeat including Thong
Yib, Thong Yod, Foi Thong, Med Kanun,
Kanom Namdokmai, tapioca, along with
rare recipes that rely on different
ingredients. You will love all of them since
they are not too sweet but smell pleasant.
Pairing the sweets with a cup of hot tea will
make a perfect combination.
How to go there : 66 Dinsor Road,
Phra Nakhon District.
Tel. 0-2282-1572. Open every day
from 8.00 am to 7.00 pm.

เยือนย่านท่าดินแดง
จบจากวังหลังจะนั่งเรือด่วนให้เย็นใจมาลงท่าดินแดง
หรือจะเลือกปัน่ จักรยานลัดเลาะข้ามสะพานพุทธมาก็เข้าที
เพราะต่อให้ร้อนแค่ไหนน�้ำแข็งไสโบ๊กเกี้ยเจ้าเด็ดประจ�ำ
ย่านพร้อมให้บริการควบคู่กับความเย็นฉ�่ำ
ร้านน�ำ้ แข็งไสร้านนีอ้ ร่อยแค่ไหน พิสจู น์ได้จากจ�ำนวน
คนที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนไปต่อคิวกันได้แบบไม่ขาดสาย
ตลอดระยะเวลา 30 ปี ตัวเครื่องของทางร้านมีให้เลือก
มากถึง 15 แบบ แต่ที่ถือเป็นซิกเนเจอร์ไปแล้วต้องลองคือ
เส้นบะหมี่กับตัวโบ๊กเกี๊ย ขนมหวานแท้ดั้งเดิมที่มาจาก
จีนแผ่นดินใหญ่ มีลกั ษณะเป็นแป้งสีขาวท�ำจากแป้งมันกับ
แป้งข้าวเจ้าที่ต้องนวดคลึงจนได้ที่ก่อนจะน�ำไปปั้นและนึ่ง
จะลงตั ว มากเมื่ อ สั่ ง มาจั บ คู ่ กั บ เครื่ อ งชนิ ด อื่ น เพื่ อ เพิ่ ม
ความกลมกล่อมแล้วราดด้วยน�้ำเชื่อมที่มีความหอมหวาน
กับเกล็ดน�ำ้ แข็งทีท่ างร้านไสและท�ำกันแบบสดๆ ถ้วยต่อถ้วย
How to go there : ร้านน�้ำแข็งไสโบ๊กเกี้ย ตั้งอยู่ท่ี
ท่าดินแดง คลองสาน
โทร. 0-81751-2659 เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา
17:00 น.- 22:00 น.
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Visiting Tha Dindaeng Area

After enjoying Wang Lang area, take
the Chao Phraya Express boats to
Dindaeng Pier, or you can ride a bicycle
here by crossing the Memorial Bridge. No
matter how hot the weather is, the
renowned tasty Bok Kia iced dessert can
cool you down.
An ever extending line-up is proof that
this dessert shop is definitely not to be
missed. The shop has been around for over
30 years with 15 choices galore. One of the
signature menus is its steamed flour
noodles with bokkia, a traditional sweet
from Mainland China. It is a white noodle
made from tapioca flour and rice flour,
well-threshed, molded and steamed. It can
be perfectly paired with drinks and topped
with syrup and shaved ice freshly made
cup by cup.
How to go there: Tha Bok Kia Iced
Dessert Shop is located at Tha Din Daeng,
Klong San.
Tel 0-81751-2659 Open every day
from 5:00 pm - 10:00 pm.

ล่องเรือสู่ตลาดวังหลัง
เข้ า สู่ถิ่น เก่าตลาดนัก ช้อปที่แฝงของ
อร่อยไว้เพียบอย่างตลาดวังหลัง ถิ่นนี้มีของ
เด่นน่าลองหลายอย่าง แต่ที่ต้องขอแนะน�ำ
เป็นพิเศษคือขนมถังแตกเจ้าเก่าเจ้าเดิมที่
ขายมานานเกินกว่าสิบปี ถึงแม้วา่ จะเป็นร้าน
เล็กๆ แต่บอกเลยว่าไส้ในขนมให้กันแบบ
ไม่อนั้ มีให้เลือกทัง้ ไส้มะพร้าว สังขยา ข้าวโพด
ฝอยทอง เม็ดขนุน และลูกเกด ความพิเศษ
นอกเหนือจากไส้ที่มาในปริมาณที่เยอะจน
สมกับค�ำว่าถังแตกแล้ว ความเด็ดอีกอย่าง
ของที่นี่คือเรื่องรสชาติ เพราะเขาจะเลือกใช้
แป้งข้าวเจ้าหมักทีท่ ำ� ขึน้ ใหม่ทกุ วัน “ลองกัน
มาเป็นปีกว่าจะได้รสทีอ่ ร่อย หอมหวาน และ
นุม่ ขนาดนี”้ ตัวแม่คา้ ยืนยันกับเรา พร้อมกับ
ท้าทายให้มาลองชิมสักครัง้ “แล้วจะติดใจจ้ะ”
How to go there : ขนมถังแตกป้าติ๋ม
ตั้งอยู่หน้าธนาคารกสิกรไทย บริเวณท่าน�้ำ
วังหลัง ตรงข้ามโรงพยาบาลศิริราช
โทร. 0-8593-1193 เปิดให้บริการทุกวัน
ตั้งแต่เวลา 07.00น. – 18.00น.

Traveling to Wang Lang Market
by Boat

In the old area of the Wang Lang Market
one can find a plenty of goods and
unforgivably tasty food. Our special
recommendation is Kanom Tang Tak shop
(pancake with coconut), which has been
in service for more than ten years. This
small shop offers irresistible fillings
including coconut, egg custard, corn, Foi
Thong, Med Kanun, and raisins. In addition
to the full fillings, another secret of this
Kanom Tang Tak is its pancakes, which are
freshly made every day from preserved rice
flour. The shop owner revealed that she
“spent over a year to achieve this tasty and
smooth recipe with a delectable smell.” She
also invited us to try the Tang Tak a bit and
“you will yearn for more.”
How to go there : Pa Tim Kanom Tang
Tak is located in front of Kasikorn Bank,
Tha Wang Lang, opposite to Siriraj
Hospital.
Tel. 0-8593-1193 Open every day from
7.00 am to 6.00 pm.
After visiting the spectacular old town
in the capital city and filling your stomach
with delightful dishes on this trip, you will
be deeply impressed within your heart.

ได้เยือนถิน่ เก่าในเมืองหลวง แถมยังได้
อิ่มอร่อยไปในคราวเดียวกัน ถือเป็นทริปที่
อิ่มตา อิ่มใจ และอิ่มท้องจริงๆ
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ลัดเลาะสู่ 5 สถานที่
ที่คู่ควรกับค�ำว่า
“มหัศจรรย์ธรรมชาติ”

TRAVEL TO 5 PLACES
DEFINED AS “NATURAL
MIRACLES”

เรื่อง iamapfel ภาพ 123rf

ทุกการเดินทางมักต่อยอดมาสูแ่ รงบันดาลใจ
ทีผ่ ลิดอกออกผลเป็นค�ำว่าความสุข ซึง่ พร้อม
จะเนรมิ ต มุ ม มองใหม่ ใ ห้ ชี วิ ต เปี ่ ย มไปด้ ว ย
พลังอันสร้างสรรค์ และเมือ่ คิดจะออกเดินทาง
นี่คือ 5 สถานที่ที่ถูกจัดอันดับจากหมู่มวล
นักเดินทางว่า คู่ควรกับค�ำว่า “มหัศจรรย์
ธรรมชาติ” ที่ควรไปให้ได้สักครั้งในชีวิต
All journeys bring about inspiration and
lead to inner happiness. Journeys always
expand your horizon, and add creativity. If
you are thinking of taking a new journey, the
followings are places ranked by travellers
as “natural miracles” which travellers
should visit at least once in their lives.
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ดินแดนแห่งทุ่งลาเวนเดอร์
ประเทศฝรั่งเศส

ทุกตารางเมตรของพื้นที่ตรงหน้าล้วน
เรียงรายไปด้วยดอกลาเวนเดอร์ที่ออกดอก
สะพรัง่ ท่ามกลางอากาศบริสทุ ธิใ์ นดินแดนที่
ถูกจัดอันดับว่าสวยที่สุดของฝรั่งเศสตอนใต้
อย่างเมืองโพรวองซ์ ซึ่งหลักฐานที่ยืนยันได้
เป็นอย่างดีถึงความงามที่บริสุทธิ์ของพื้นที่
แห่งนี้คือ บันทึกบนหน้าประวัติศาสตร์ที่
เล่าขานกันว่า กระทั่งแวนโก๊ะห์และปิกัสโซ่
ต่างก็พากันมาปักหลักสร้างผลงานกัน ณ
หมู่บ้านเล็กๆ แห่งนี้
นอกจากความสวยงามของทุง่ ลาเวนเดอร์
สถานทีแ่ ห่งนีย้ งั มีอกี หลากหลายพืน้ ทีใ่ ห้คณ
ุ
ได้ทอ่ งเทีย่ วเพือ่ ชมวิถชี วี ติ แบบชนบทดัง้ เดิม
เยี่ยมชนขั้นตอนการปลูกดอกลาเวนเดอร์
ไปจนถึงขั้นตอนการเก็บเกี่ยว และเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากต้นลาเวนเดอร์แท้ๆ
โดยทุ่งลาเวนเดอร์ในโพรวองซ์จะออกดอก
งดงามที่สุดช่วงเดือนมิถุนายนจนถึงเดือน
กรกฎาคม ก่อนจะเก็บเกี่ยวในวันชาติของ
ประเทศฝรั่งเศส

Lavender Field, France

In Provence - one of the most beautiful
regions of southern France, there are
lavender fields, where every square meter
in front of your eyes is full with blooming
lavender waving in the fresh breeze. The
evidence affirming the splendid pure
beauty of the region is in the historical tales
about both Van Gogh and Picasso settling
down in this small village to create their
artworks.
Aside from the stunning scenery of
lavender fields, you can visit many places
to appreciate the traditional rural lifestyle.
You can learn how to cultivate and harvest
lavender or shop for products made from
lavender. Lavender fields in Provence are
most beautiful during June and July. And
harvest time is on French national day.

สวนสนุกของธรรมชาติที่
Banff National Park
ประเทศแคนาดา

หากมีโอกาสไปเยือนแคนาดา แนะน�ำ
ให้ปักหมุดหมายไว้ที่ Banff National Park
เพื่อเยี่ยมชมไฮไลต์ของสถานที่แห่งนี้อย่าง
ทะเลสาบ Lake Louise กับน�้ำในทะเลสาบ
ที่เป็นสีเขียวเทอร์ควอยส์ตัดกับสีฟ้าสดของ
ท้องฟ้าที่มีหิมะปกคลุมอยู่ในพื้นที่โดยรอบ
ว่ากันว่าสีของน�้ำในทะเลสาบเกิดขึ้นจาก
แร่ธาตุที่ละลายจากการกัดกร่อนของธาร
น�้ำแข็ง ยิ่งนานวันสีจะยิ่งเข้มขึ้นเรื่อยๆ
เดิ ม สถานที่ แ ห่ ง นี้ เ ป็ น เพี ย งหมู ่ บ ้ า น
เล็กๆ ถูกค้นพบโดย Tom Wilson ในปี 1882
ขณะที่ก�ำลังสร้างทางรถไฟ และทันทีที่ได้
เห็นเขาก็ตะลึงกับความงดงามทีส่ วยราวกับ
ภาพฝัน จึงตั้งชื่อว่า HO-RUN-NUM-NAY
มีความหมายว่า "Lake of Little Fishes"
ต่อมาจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น "Emerald Lake"
ตามสี ข องน�้ ำ ในทะเลสาบ จนกระทั่ ง ถู ก
เปลี่ยนอีกครั้งในปี 1884 ว่า "Lake Louise"
ตามพระนามของพระธิดาของควีน Victoria
คือเจ้าหญิง Louise Caroline Alberta ซึ่ง
มาพ�ำนักอยู่ที่แคนาดาตามพระสวามี

Banff National Park, Canada

If you have a chance to travel in
Canada, we recommend you to
include Banff National Park in your
destination list. The highlight of this
place is Lake Louise. The greenish
turquoise water in the lake contrasts
with the clear blue sky, surrounded by
boundless snowy hills. It is said that
such green water results from melting
minerals eroded by glaciers. Thus, the
green color is even sharper when days
pass.
Previously, this place was just a
small village discovered by Tom
Wilson in 1882 during the railway
construction survey. He was stunned
by the dreamy astonishing view, and
therefore named the place Ho-RunNum-Nay which meant "Lake of Little
Fishes." Later, the name was changed
to "Emerald Lake" according to the
color of the lake’s water. In 1884, the
name was changed again to “Lake
Louise." This time, the lake was named
after Princess Louise Caroline Alberta,
the daughter of Queen Victoria who
followed her husband to stay in
Canada.
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เยือนแม่นำ�้ ห้าสี แม่นำ�้ ทีส่ วยทีส่ ดุ โนโลก
ในประเทศโคลัมเบีย

Cano Cristales ในอีกชื่อว่า The river
of the five colors หรือที่คนไทยรู้จักกันดี
ในนาม แม่น�้ำ 5 สี ซึ่งได้รับการขนามว่า
เป็นแม่น�้ำที่สวยที่สุดในโลก ตั้งอยู่ในเมือง
Macarena La ทางตอนเหนือของประเทศ
โคลั ม เบี ย มี ลั ก ษณะเป็ น ล� ำ ธารตื้ น ๆ ซึ่ ง
เสน่ห์ของแม่น�้ำแห่งนี้เกิดจากต้นหญ้าที่มี
สีน�้ำตาล สีเขียว สีม่วง และสีแดงอมม่วง
ที่ปกคลุมโขดหินในแม่น�้ำอย่างงดงาม ช่วง
เวลาทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ ในการเทีย่ วชมสถานที่
แห่งนี้ก็คือ ช่วงระหว่างฤดูฝนกับฤดูร้อน
เพราะระดับน�ำ้ จะมีความพอดี ท�ำให้สามารถ
ชื่นชมพืชน�้ำหลากสีได้อย่างชัดเจน ทั้งนี้
พืชยังจะได้รบั แสงแดดในปริมาณทีพ่ อเพียง
จนสามารถเติบโต เบ่งบาน และอวดสีสันได้
สวยงามราวกับอยู่ในวิมานบนสรวงสวรรค์

River of five colors - the
most dazzling river of the
world in Columbia

Cano Cristales, also known as the
river of the five colors, or among Thais
as “Five-colored river” is recognized
as the most dazzling river of the world.
It is located in Macarena La in the north
of Columbia. It is a shallow creek, but
its attractive charm is caused by
weeds and grasses of brown, green,
violet and red-violet colors beautifully
scattering on stones. The best time to
experience its beauty is during rainy
season and summer. During that time,
the water level perfectly allows tourists
to see colourful aquatic plants that are
exposed to adequate sunshine to
grow and bloom, revealing their
eye-catching colors as if it was in
heaven.

ทะเลดอกไม้สีเหลืองที่เมืองหลัวผิง
ประเทศจีน

ดอกไม้สเี หลืองทีก่ ระจัดกระจายอยูเ่ ต็ม
พื้นที่ของเมืองหลัวผิง ประเทศจีน มีชื่อว่า
ดอกแรปซีด หรือคาโนลา นอกจากกลิน่ หอม
ที่ให้ความสดชื่นแล้ว ยังสวยงามมากเวลา
ที่ลมพัดให้ดอกไม้สีเหลืองกระเพื่อมพลิ้ว
คล้ายกับคลื่นน�้ำในทะเล ยิ่งเมื่อได้ไปยืน
อยู่บนเนินเขาแล้วมองทุ่งดอกไม้สีเหลือง
ที่เพาะปลูกเป็นขั้นบันได จะให้ความรู้สึก
ราวกับได้ปลดปล่อยทุกความเครียดออกไป
ส�ำหรับดอกแรปซีดมีทมี่ าจากเกษตรกร
จีน ซึ่งปลูกเพื่อเก็บเมล็ดท�ำน�้ำมันประกอบ
อาหาร แต่ก่อนที่จะแตกเมล็ด มันจะออก
ดอกบานสะพรั่งเต็มท้องทุ่ง ซึ่งเมืองหลัวผิง
มณฑลยูนนาน เป็นแหล่งปลูกดอกแรปซีด
ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน อยู่ห่างจากคุนหมิง
ไปทางทิศตะวันออกประมาณ 200 กิโลเมตร
ซึ่งจะบานช่วงฤดูใบไม้ผลิถึงรอยต่อฤดูร้อน
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บ่อน�้ำพุร้อนที่สวยที่สุดในโลก
ประเทศสหรัฐอเมริกา

Golden Sea of Canola Flowers
in Luoping, China

Yellow canola fields scatter across Luoping
town in China. In China, canola is called
rapeseed. Aside from its refreshing odor,
canola flowers adorn the endless fields
when they sway in swirling waves under
cool winds. When you look down to the
yellow canola fields from the hill, cultivated
on successive terraces, your stress is
simply blown away in the air.
Chinese agriculturalists cultivate
canola flowers to harvest the seeds for
cooking purpose. But before they give
seeds, they magnificently blossom
blanketing the entire fields. Luoping city in
Yunnan is the largest canola cultivation
area in China. The city is situated
approximately 200 km. east of Kunming.
They are in full bloom in spring, and manifest
their beauty until the beginning of summer.

The Grand Prismatic Spring บ่อ
น�้ำพุร้อนที่สวยที่สุดในโลก ตั้งอยู่ที่อุทยาน
แห่งชาติเยลโลว์สโตน รัฐไวโอมิง ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ถือเป็นบ่อน�้ำพุร้อนที่ใหญ่
ที่สุดในอเมริกา และยังใหญ่เป็นอันดับสาม
ของโลก สี สั น ในบ่ อ น�้ ำ ร้ อ นที่ ส ร้ า งความ
พิศวงให้กับผู้พบเห็นเกิดมาจากสาหร่าย
และแบคทีเรียซึ่งเจริญเติบโตจากแร่ธาตุ
ที่ อุ ด มสมบู ร ณ์ ใ นน�้ ำ บางพื้ น ที่ ที่ มี ค วาม
หนาแน่นมาก และอุณหภูมิของน�้ำเอื้อต่อ
การเติบโตของพืช ก็จะยิ่งมีสีสันที่แปลกตา
มากไปอีก อย่างที่บริเวณตรงกลางน�้ำจะ
เป็ น สี ฟ ้ า ไล่ ขึ้ น มาเป็ น สี แ ดงและสี ส ้ ม ที่
ขอบบ่อตามล�ำดับ โดยในฤดูร้อนบ่อน�้ำพุ
ร้อนจะเป็นสีส้มและแดง ส่วนในฤดูหนาว
จะเป็นสีเขียวเข้ม เรียกว่าจะไปเยือนฤดูไหน
ก็ให้ความงดงามที่แตกต่างกันไม่มีเบือ่

The most magnificent hot spring
of the world in the U.S.

The Grand Prismatic Spring is the most magnificent hot spring of the world, located
in Yellowstone National Park, Wyoming, United States of America. It is the biggest
hot spring in the U.S. and the third biggest of the world. The vivid colors of the hot
spring which amaze all viewers are a result of weeds and bacteria growing from
abundant minerals in the water. In some areas where the water temperature is perfect
for their growth, weeds spread densely, and bring about even rarer wonderful
landscape. The colors of water range from clear blue in the middle of the well, then
become red and orange respectively to the edge of the pool. In summer, the
water becomes orange and red. In winter, it changes to dark green. So,it is a
place that you can visit any time throughout the year to appreciate its breath-taking
natural miracle.
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นวัตกรรมไม่ช่วยอะไร
เช้าวันหนึ่งอันแสนสดใส ในขณะที่สามีก�ำลังนั่งจิบกาแฟ
ชิลล์ๆ เสียงของภรรยาก็ดังเล็ดลอดขึ้นมาที่หน้าห้องน�้ำ

ภรรยา : คุณคะ ช่วยหยิบหนังสือพิมพ์ให้หน่อย
สามี : ท�ำไมคุณถึงเชยขนาดนี้ เดี๋ยวนี้เขาพัฒนากันไป
   ถึงไหนแล้ว ใครเขาเรียกหาหนังสือพิมพ์กัน???
พอพูดจบ คุณสามีผู้แสนดีก็เดินตรงไปที่หน้าห้องน�้ำ
พร้อมยื่นไอแพดให้อย่างไม่ใคร่ใส่ใจนัก
: ทันสมัยหน่อยสิคุณ เอ้านี่! เอาไอแพดไป
   เดี๋ยวนี้ใครเขาก็อ่านหนังสือพิมพ์จากไอแพดกันทั้งนั้น
ภรรยา : แต่ว่า...
สามี : เอาเถอะน่า ไอแพดนี่สะดวกกว่าหนังสือพิมพ์ตั้งเยอะ
ภรรยา : แต่ว่า...ชั้นอยากได้หนังสือพิมพ์
สามี : ผมสั่งให้คุณใช้ก็ใช้ไปซี๊ มีอะไรเดี๋ยวผมรับผิดชอบเอง
เปรี้ยง!!
สามี : อ้าวคุณ!? ท�ำไมท�ำกับไอแพดผมอย่างเนี้ย??
ภรรยา : ก็คุณให้ใช้ไอแพดแทนหนังสือพิมพ์
  ชั้นเลยใช้ไอแพดตีแมลงสาบบนพื้นไงล่ะคะ
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า...ถ้าภรรยาขออะไร จงให้สิ่งนั้นไปนะคะ
สามี

Innovation won’t help
On a bright morning, a husband was sipping
his coffee. Suddenly, he heard his wife
from the bathroom.

Wife
: Would you please bring me the newspaper?
Husband : You are so outdated. We are so developed
that no one looks for a newspaper.
After complaining, the husband walked to the bathroom
and carelessly gave her his iPad.
Husband : Be modern. Take my iPad. Now everyone
reads from an iPad.
Wife
: But...
Husband : Take it. Reading from an iPad is more
convenient.
Wife
: But I want a newspaper.
Husband : I want you to use it. So, use it. I will be
responsible for anything.
Bang!!!
Husband : Why did you do this to my iPad?
Wife
: You wanted me to use an iPad instead
of a newspaper. So, I used your iPad to hit
  a cockroach on the floor.

This story teaches you that… whatever your wife
wants, just give it to her.
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BE COMMITTED TO PROMPTNESS
BECAUSE EVERY SECOND IS VALUABLE…
LET US PREPARE YOU FOR THE FUTURE.
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