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การจะพัฒนาทุกส่ิงทุกอย่างให้เจริญน้ันจะต้องสร้างและเสริมข้ึนจากพ้ืนฐานเดิม
ท่ีมีอยู่ก่อนท้ังส้ิน ถ้าพ้ืนฐานไม่ดีหรือคลอนแคลนบกพร่องแล้ว ท่ีจะเพ่ิมเติมเสริมต่อให้เจริญข้ึน

ไปอีกน้ัน ยากนักท่ีจะทำาได้ จึงควรจะเข้าใจให้แจ้งชัดว่านอกจากจะมุ่งสร้างความเจริญแล้ว 
ยังต้องพยายามรักษาพ้ืนฐานให้ม่ันคง ไม่บกพร่อง พร้อม ๆ กันได้
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เป็นวารสารรายเดือน จัดทำาขึ้น
เพือ่พนกังานการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค  
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลาง
เชื่อมสัมพันธ์และความเข้าใจอันดี 
ระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
พนักงาน และหน่วยงานต่าง ๆ 
โดยทำาหน้าที่เป็นศูนย์รวมข่าวสาร
เกี่ยวกับการดำาเนินงาน กิจกรรม
ต่าง ๆ รวมถึงบทความในวารสาร
สายใจไฟฟ้าทุกฉบับล้วนเป็น
ข้อเขียนโดยทัศนะอิสระของผู้เขียน
แต่ละท่าน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ไม่จำาเป็นต้องเห็นพ้องด้วยเสมอไป

เพื่อภูมิทัศน์เมืองที่ดีกว่าเดิม
	 การเตบิโตทางเศรษฐกจิที่เป็นไปอย่างรวดเรว็	ส่งผลให้มสีายและอปุกรณ์
สื่อสารจ�านวนมากทั้งที่ใช้งานและไม่ได้ใช้งานเกาะเกี่ยวอยู่บนเสาไฟฟ้าจนบางครั้ง
กม็จี�านวนมากเกนิไปกลายเป็นภาพที่ดูรกตา
	 การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	จงึได้เริ่มด�าเนนิการ	‘จดัระเบยีบสายสื่อสาร’	ร่วมกบั
หน่วยงานต่าง	ๆ	เช่น	กสทช.	ผู้ประกอบกจิการโทรคมนาคม		โดยเริ่ม	Kick	Off	
โครงการดงักล่าวตั้งแต่	1	ธนัวาคม	2560	ที่ผ่านมา	โดยทยอยรื้อถอนสายและ
อปุกรณ์สื่อสารที่ไม่ใช้งาน	รวมถงึที่ไม่ได้รบัอนญุาตให้แล้วเสรจ็ภายในเดอืน
กรกฎาคม	2561	ตามเป้าหมายที่วางไว้
	 ผลของการด�าเนนิงานในครั้งนี้	เราหวงัว่า…ไม่เพยีงเป็นการแก้ไขปัญหาอย่าง
เป็นระบบ	ช่วยเสรมิสร้างความมั่นคงของระบบจ�าหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาคอนัเป็นส่วนส�าคญัต่อการพฒันาประเทศเท่านั้น	หากยงัช่วยส่งเสรมิ
ทศันยีภาพเมอืงให้แลดูสะอาดตาน่าอยู่	ยกระดบัคณุภาพชวีติเมอืงของคนไทย
ให้ดขีึ้นกว่าเดมิ

(นางกัลยา แตงเกษม)
บรรณาธิการ

วารสารฉบับนี้ผลิตมาจากกระดาษรีไซเคิล 
และพิมพ์ด้วยหมึกถั่วเหลือง เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

ติดตามวารสารสายใจไฟฟ้าทาง Facebook Fanpage ได้ที่          saijaifaifa magazine

จงทำาตัวเป็น
สายรุ้งในมวลเมฆ

ของผู้อื่น
Maya Angelou



2  • ฉบับท่ี 5 / 2561

EA Life
เรียบเรียง : กองบรรณาธิการ

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคเขต	2	(ภาคกลาง)	จงัหวดัชลบรุี	โดยได้
มอบหมายให้การไฟฟ้าส่วนภมูภิาค	สายงานภาค	3	จดัการส�ารวจ
และจดัเตรยีมอปุกรณ์เพื่อใช้ในโครงการ	เช่น	เสา	คอน	ตอม่อ	
ลูกถ้วย	ผลติภณัฑ์คอนกรตี	เหลก็ประกบั	สลกัเกลยีวเอม็	
หวัลูกถ้วยพนิโพสต์	ซึ่งเป็นอปุกรณ์ไฟฟ้าที่ช�ารดุ	เสื่อมสภาพ	
หรอืจ�าหน่ายออกจากบญัชแีล้ว	มาใส่ในกล่องโครงตาข่าย	จดัท�า
เป็นแนวปะการงัเทยีม	จ�านวน	500	ชดุ		ส�าหรบัน�าไปวางในพื้นที่

EA Life

พิธีวางปะการังเทียม สร้างบ้านปลา เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี
ใต้ทะเล	บรเิวณเกาะค้างคาวและเกาะท้ายตาหมื่น	ซึ่งเป็น
ต�าแหน่งที่ได้รบัอนญุาตจากกรมเจ้าท่า	กรมประมง	
กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝั่ง	และกองทพัเรอื	
	 งานนี้	นายเสรมิสกลุ	คล้ายแก้ว	ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วน
ภูมภิาค	เป็นประธานในพธิเีปิด	และนายประกาญจน์	วงศ์พฒุิ	
รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	กล่าวรายงาน	พร้อมด้วย
คณะผู้บรหิารการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	และผู้น�าชมุชนร่วมงาน	ณ	
เกาะสชีงั	อ�าเภอศรรีาชา	จงัหวดัชลบรุี		ซึ่ง	‘โครงการสร้างแนว
ปะการงัเทยีม’	ได้เริ่มด�าเนนิการตั้งแต่วนัที่	1	กนัยายน	2560	
จนถงึ	31	สงิหาคม	2561 

เ พื่อให้เกดิความอดุมสมบูรณ์แห่งท้องทะเลไทย	เป็นที่ฟัก
ตวัอ่อนสตัว์น�้าหลากหลายสายพนัธุ์	รวมถงึเป็นแหล่ง
ท�าการประมงที่ยั่งยนืแก่คนในชมุชน	การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
จงึได้ด�าเนนิงาน	‘โครงการสร้างแนวปะการงัเทยีม’	ในพื้นที่
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	 ลมเป็นอกีหนึ่งแหล่งพลงังานทดแทนที่สามารถหมนุเวยีน
น�ามาใช้ได้ไม่มวีนัหมด	การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจงึมุ่งมั่น 
พฒันาเทคโนโลยผีลติไฟฟ้าจากพลงังานลมให้มปีระสทิธภิาพ
สูงขึ้น	ล่าสดุ	นายเสรมิสกลุ	คล้ายแก้ว	ผู้ว่าการการไฟฟ้า 
ส่วนภูมภิาค	ได้เป็นประธานรบัมอบกงัหนัลมผลติไฟฟ้า 
ด้วยพลงังานลมแบบมอีตัราเร่ง	(Wind	Lens)	ขนาดก�าลงัผลติ	
10	KW	จาก	JICA	(Japan	International	Cooperation	Agency)	
ประเทศญี่ปุ่น	ซึ่งเป็นกงัหนัลม	Wind	Lens	ตวัแรกของภูมภิาค

จิตอาสา ‘เราทำาความ ดี ด้วยหัวใจ’ 
	 เพราะเชื่อว่าการท�าความดชี่วยเหลอืผู้อื่น	จะท�าให้สงัคม 
ของเราน่าอยู่ยิ่งขึ้น	พนกังานของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคในพื้นที่
ต่าง	ๆ	จงึรวมตวักนัเพื่อท�ากจิกรรมบ�าเพญ็ประโยชน์เพื่อสงัคม	 
ตามโครงการจติอาสาพระราชทานของสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั 
มหาวชริาลงกรณ	บดนิทรเทพยวรางกรู	‘เราท�าความ	ด	ีด้วยหวัใจ’	
เช่น	ตดัลดิกิ่งไม้	จดัระเบยีบสายไฟฟ้า	ท�าความสะอาดโรงเรยีน	เป็นต้น 
ทั้งนี้	นายสมภพ	เตง็ทบัทมิ	รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	
นางจฑุาพรรธน์	แก้ววฒันะบวร	ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้า 
ส่วนภูมภิาค	พร้อมผู้บรหิารและจติอาสาการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	 
ได้ลงพื้นที่จดัระเบยีบสายสื่อสาร	ตดัต้นไม้	และท�าความสะอาด
บรเิวณวดัรงัสติ	จงัหวดัปทมุธาน	ีด้านนายบญุธรรม	ทองศริไิพโรจน์	
ผูจ้ดัการการไฟฟ้าส่วนภมูภิาคจงัหวดัเชยีงใหม่	กน็�าคณะจติอาสา 
ร่วมพฒันาคลองแม่ข่าและล�าน�้าสาขา	ตดัลดิกิ่งไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้า 
ปรบัปรงุระบบจ�าหน่ายสายลงทนุมเิตอร์ไฟฟ้า	สายสญัญาณ
สื่อสารต่าง	ๆ	รวมถงึพฒันาพื้นที่สองฝั่งคลอง	เพื่อช่วยเพิ่ม
ประสทิธภิาพในการระบายน�้าและช่วยปรบัภูมทิศัน์รอบบรเิวณ	
ให้มคีวามสวยงามน่ามอง 

รับมอบกังหันลมผลิตไฟฟ้าจาก JICA
เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้	โดยเป็นเทคโนโลยกีงัหนัลมความเรว็ต�่า
ที่มอีปุกรณ์เพิ่มอตัราเร่งของลม	มคีวามเหมาะสมที่จะน�ามา
ใช้ในพื้นที่ที่มคีวามเรว็ลมต�่า	สอดคล้องกบัความเรว็ลมเฉลี่ย
ของประเทศไทย	ท�าให้เพิ่มก�าลงัการผลติไฟฟ้าของกงัหนัลม
ได้ประมาณ	2	-	3	เท่าตวั	โดยมบีรษิทั	Riamwind	Corporation	
และบรษิทั	Shikoku	Electric	Company	เป็นผู้ด�าเนนิการตดิตั้ง	
ณ	ศูนย์การเรยีนรู้สถานกีงัหนัลมผลติไฟฟ้า	อ�าเภอสทงิพระ	
จงัหวดัสงขลา  



4  • ฉบับท่ี 5 / 2561

	 นบัเป็นการยกระดบัการให้บรกิารแก่ประชาชนอกีขั้น	
เมื่อการไฟฟ้าส่วนภมูภิาคได้ลงนาม	MOU	ร่วมกบัหน่วยงานรฐั 
อย่างส�านกังานคณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกจิ	(สคร.)	
และรฐัวสิาหกจิ	ประกอบด้วย		ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาด
กลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย	(SME	Bank)	การไฟฟ้า
นครหลวง	(กฟน.)	การประปานครหลวง	(กปน.)	การประปา
ส่วนภูมภิาค	(กปภ.)	เพื่อบูรณาการข้อมูลสู่การเป็น	Big	 
Data	ของรฐัวสิาหกจิ	ซึ่งนายเสรมิสกลุ	คล้ายแก้ว	ผู้ว่าการ 
การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	ได้ลงนามบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอื

	 นอกจากภาระหน้าที่ในการบรกิารจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้า 
อย่างทั่วถงึ	ครอบคลมุพื้นที่ทั้ง	74	จงัหวดั	การดูแลสงัคมและ 
สิ่งแวดล้อมกเ็ป็นสิ่งที่การไฟฟ้าส่วนภมูภิาคให้ความส�าคญัไม่แพ้กนั	
หนึ่งในนั้นคอื	การตระหนกัถงึความเดอืดร้อนของประชาชนใน
พื้นที่ห่างไกลทรุกนัดารทั่วประเทศที่ต้องประสบภยัแล้งเป็นประจ�า
ทกุปี	ดงันั้น	จงึได้ร่วมมอืกบักองทพับก	จดัโครงการ	‘ราษฎร์	รฐั	
ร่วมใจ	ช่วยภยัแล้ง’	โดยนายสมภพ	เตง็ทบัทมิ	รองผู้ว่าการการ
ไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	พร้อมด้วยผู้แทนจากกรมทรพัยากรน�้าบาดาล	
การประปาส่วนภูมภิาค	และบรษิทั	ปตท.	จ�ากดั	(มหาชน)	 

ร่วมแถลงข่าว	ณ	ห้องรบัรอง	221	กองบญัชาการกองทพับก	
	 โครงการดงักล่าวการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคทกุแห่งได้เตรยีมพร้อม
ให้การสนบัสนนุค่าไฟฟ้า	ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนยีมต่าง	ๆ	
ตั้งแต่เดอืนมนีาคม	2561	ถงึเดอืนกนัยายน	2561	หรอืจนกว่า
สถานการณ์ภยัแล้งจะคลี่คลาย	โดยวางแผนสนบัสนนุค่ากระแสไฟฟ้า 
ณ	จดุจ่ายกระแสไฟฟ้าบรเิวณจดุจ่ายน�้าถาวรจ�านวน	89	แห่ง	
ตามรายชื่อที่กรมทรพัยากรน�้าบาดาลเป็นผูก้�าหนด	และจดุจ่ายน�้า
ชั่วคราวที่ขอใช้ไฟฟ้าใหม่ของกองทพับกและกรมทรพัยากร
น�้าบาดาลที่เข้าร่วมโครงการ  

‘ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง’ ประจำาปี 2561

ลงนาม MOU บูรณาการข้อมูลสู่ Big Data
การบูรณาการข้อมูลดงักล่าว	ณ	ห้องแก้ววเิชยีร	ชั้น	11	
อาคาร	SME	Bank	
	 การร่วมมอืครั้งนี้จะช่วยเพิ่มความสะดวกในเรื่องการ
ขอสนิเชื่อ	และเชื่อมโยงข้อมูลประวตักิารใช้ไฟฟ้าของผู้บรโิภค	
โดยไม่จ�าเป็นต้องใช้เอกสารในการตดิต่ออกีต่อไป	ท�าให้เกดิ
การปรบัปรงุข้อมูลได้อย่างต่อเนื่อง	มคีวามถกูต้อง	และแม่นย�า
ในด้านการบูรณาการข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน
เพิ่มมากขึ้นนั่นเอง 



 • ฉบับท่ี 5 / 2561  5

	 เพราะโรคหลอดเลอืดสมองเป็นสาเหตขุองการเจบ็ป่วยอนัดบั
ต้น	ๆ	ของคนไทย	การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจงึร่วมกบัมูลนธิวิจิยั
ประสาทในพระบรมราชูปถมัภ์	จดัท�าโครงการ	‘Save	Your	Life	
ใส่ใจหลอดเลอืดสมอง’	เพื่อให้ความรู้และบรกิารตรวจสขุภาพแก่
ผู้บรหิาร	พนกังาน	รวมถงึประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้า	
	 โดยล่าสดุ	นายสมภพ	เตง็ทบัทมิ	รองผู้ว่าการการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค	ได้เดินทางไปเป็นประธานเปิดการอบรม
หลกัสูตร	‘Save	Your	Life	ใส่ใจหลอดเลอืดสมอง’	เป็นครั้งที่	2	
ประจ�าปี	2561	ณ	โรงแรมโฆษะ	จงัหวดัขอนแก่น	โดยมนีาย
น�าชยั	หล่อวฒันตระกูล	ประธานมูลนธิวิจิยัประสาทใน

สนับสนุนการวางท่อประปา
ลอดผ่านเคเบิลใต้ทะเล
 โครงการปรบัปรงุขยายการประปาส่วนภมูภิาคสาขาเกาะสมยุ 
(วางท่อส่งน�้าจากอ�าเภอดอนสกั	-	ลอดทะเล	-	เกาะสมยุ)	 
เกดิขึ้นเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เกาะสมยุและนกัท่องเที่ยวได้ใช้
บรกิารสาธารณูปโภคอย่างทั่วถงึและได้มาตรฐาน	แต่การวาง
แนวท่อประปาของโครงการฯ	บางช่วงจ�าเป็นต้องผ่านสาย
เคเบลิใต้น�้าของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	ดงันั้น	นายวลัลภ	
กติตวิวิฒัน์	รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	และนายสมชาย	
มนต์บรุนีนท์	รองผู้ว่าการการประปาส่วนภูมภิาค	(กปภ.)	จงึได้
ร่วมลงนามบนัทกึความเข้าใจ	(MOU)	ว่าด้วยการด�าเนนิ
โครงการปรบัปรงุขยายการประปาส่วนภูมภิาคสาขาเกาะสมยุ	
(วางท่อส่งน�้าจากอ�าเภอดอนสกั	-	ลอดทะเล	-	เกาะสมยุ)	ณ	
ห้อง	1508	อาคาร	1	ชั้น	5	การประปาส่วนภูมภิาค	ส�านกังาน
ใหญ่	ความร่วมมอืดงักล่าวเกดิขึ้นเพื่อป้องกนัไม่ให้เกดิความ

‘Save Your Life ใส่ใจหลอดเลือดสมอง’ 
พระบรมราชูปถมัภ์	(อดตีผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค)	
กล่าวถงึที่มาของโครงการฯ	นอกจากนี้ยงัได้รบัเกยีรตจิากพลตรี	
รองศาสตราจารย์	นายแพทย์สามารถ	นธินินัทน์	มาให้ความรู้
เกี่ยวกบัโรคหลอดเลอืดสมอง	และผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.บญุศรี	
กติตโิชตพิาณชิย์	ให้ความรู้เกี่ยวกบัโภชนาการ	พร้อมการบรกิาร
ประเมนิโรคหลอดเลอืดสมองด้วยเครื่องตรวจคลื่นเสยีงความถี่สูง	
(อลัตราซาวด์)	การอบรมแบ่งออกเป็น	2	วนั	ในวนัแรกส�าหรบั
ผู้บรหิาร	พนกังาน	และผู้บรหิาร	รวมถงึผู้จะเกษยีณอายงุาน
จ�านวน	200	คน	ส่วนวนัที่สองเป็นการจดัอบรมให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้า	
จ�านวน	245	คน 

เสยีหายกบัสายเคเบลิใต้น�้าของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	และ
ท�าให้สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าแก่ประชาชนในพื้นที่เกาะสมยุ
ได้อย่างราบรื่นและเพยีงพอ 
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จัดระเบียบสายส่ือสาร
เพื่อเมืองที่สวยงามและปลอดภัย

EA Focus
เรียบเรียง : กองบรรณาธิการ
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การจัดระเบียบสายและอุปกรณ์ส่ือสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้า ไม่เพียงจะทำาให้บ้านเมือง
มีความสวยงาม เกิดความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และความม่ันคงในระบบจำาหน่าย

ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเท่าน้ัน ยังจะเป็นก้าวสำาคัญของการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ
ไปพร้อม ๆ กับการพัฒนากิจการส่ือสารโทรคมนาคมของประเทศไทยในอนาคตได้อีกด้วย
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เพราะบนเสาไฟฟ้า 
ไม่ได้มีแค่สายไฟฟ้า
 สมัยก่อน บนเสาไฟฟ้าหนึ่งต้นของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกอบไปด้วยสายเพียง
สองชนิด ได้แก่
  สายไฟฟ้าแรงสูง  ซึ่งเป็นระบบไฟฟ้าที่มีแรงดันระหว่างสายไฟฟ้าแรงสูง 
22,000 โวลต์ เพื่อการส่งกระแสไฟฟ้าไปยังพื้นที่ห่างไกล เช่น ในต่างจังหวัด โดยเป็นสาย
ที่เราเข้าใกล้ไม่ได้ โดยต้องติดตั้งให้สูงจากพื้นดินประมาณ 10 เมตร
  สายไฟฟ้าแรงต�่า ซึ่งเป็นสายที่ใช้กันตามอาคารบ้านเรือนทั่วไป อยู่ในช่วงแรงดัน
ไฟฟ้าไม่เกิน 230 โวลต์ หรือ 400 โวลต์ ติดตั้งรองลงมา สูงจากพื้นดินราว 8 เมตร

 ปัจจุบันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้อนุญาตให้หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
พาดสายและติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารบนเสาไฟฟ้า เพื่อใช้ในกิจการของตนเองและการบริการ
แก่สาธารณะ ทำาให้เสาไฟฟ้าต้องแบกรับสายส่ือสารมากมาย เช่น สายสัญญาณอนิเทอร์เนต็ 
สายเคเบิลทีวี สายออปติกไฟเบอร์ สายกล้องวงจรปิด เป็นต้น ซึ่งการเติบโตทางเศรษฐกิจ
และสังคมอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว ทำาให้สายและอุปกรณ์สื่อสารจำานวนมากทั้งที่ใช้งานและ
ไม่ได้ใช้งานระโยงระยางอยู่บนเสาไฟฟ้ามากขึ้น ซึ่งมีทั้งที่พาดอย่างถูกกฎหมายและผิด
กฎหมาย

สร้างความร่วมมือสู่ขั้นตอน
การจัดระเบียบสายส่ือสาร

เม่ือเล็งเห็นว่าสายส่ือสารท่ีมีมากเกินไป ทำาให้เกิดผลกระทบได้หลายทาง ซ่ึงหน่ึงในน้ันคือทัศนียภาพของเมืองท่ีดูไม่งามตา
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงดำาเนินการจัดระเบียบสายและอุปกรณ์ส่ือสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าอย่างเข้มข้นและจริงจัง 

และเพ่ือให้เกิดการทำางานท่ีราบร่ืน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ต้ังคณะกรรมการเพ่ือดูแลให้

  กำาหนดแนวทาง Action Plan เพ่ือเร่งรัด
การจดัระเบยีบสายและอปุกรณ์สือ่สาร
โทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้า 
ส่วนภมูภิาค ให้เกิดประสทิธิผล รวดเร็ว
ถูกต้อง เป็นไปตามทีก่ฎหมายกำาหนด

  ติดตามผลการปฏิบติังานจดัระเบยีบ
สาย และรายงานต่อคณะกรรมการการไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาคเป็นรายเดอืน

  ประสานงานกับหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง 
เพือ่ขบัเคล่ือนการทำางานในระดบันโยบาย
ระหว่างหน่วยงาน โดยคำานงึถึงระบบหน่วยงาน
ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคเป็นสำาคัญ

  ส่ือสาร สร้างความรูค้วามเข้าใจ และ
ขบัเคล่ือนการดำาเนนิงานการจดัระเบยีบ
สายและอปุกรณ์ส่ือสารโทรคมนาคม
บนเสาไฟฟ้าอย่างต่อเนือ่ง

  พิจารณาและกำาหนดแนวทางการ
ทำางานอย่างเหมาะสม ทัง้ในส่วนของ
การแก้ไขปัญหา ป้องกันการละเมดิ และ
ปราบปรามการละเมดิพาดสายและการ
ติดต้ังอุปกรณ์สือ่สารโทรคมนาคมโดย
ไม่ได้รับอนญุาต 

  ผลกัดนัให้เกิดการทำางานทีเ่ป็น
รปูธรรมและเหมาะสม
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4 แผนงานสำาคัญ
ในการด�าเนินงาน
 1 การจดัทำาข้อมลูสายฯ ในระบบ TAMS ซึง่เป็นการสำารวจสาย ศึกษานวัตกรรม
การจดัการสายต่าง ๆ 
 2 บริหารสญัญาให้บรกิารและการจดัโครงสร้างหน่วยงานทีรั่บผดิชอบ 
 3 ทำาการจดัระเบยีบสายและอปุกรณ์ส่ือสารฯ ซ่ึงเป็นขัน้ตอนของการรือ้ถอนสายและ
อปุกรณ์ที่ไม่ได้ใช้งานและผดิกฎหมาย การประชมุร่วมมอืกับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น สำานกังาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) 
ผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคม ผูป้ระกอบการเคเบลิทวีี กระทรวงมหาดไทย หน่วยราชการ
ส่วนท้องถ่ิน ซึง่เป็นขัน้ตอนทีก่ำาลงัดำาเนนิการอยู่ในปัจจบุนั 
 4 การปรบัปรุงสายสือ่สารให้เป็นไปตามมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค รวมถึง
การกำาหนดมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางของสายสือ่สารทีอ่นญุาตให้พาดสายได้ทกุ
โครงสร้างเสา พร้อมแจ้งผูป้ระกอบการโทรคมนาคม ผูป้ระกอบการเคเบลิทวีี และ กสทช. 
กำาหนดแนวทางในการปรบัปรงุ 

Kick Off
จัดระเบียบสายส่ือสาร
พร้อมกันทั่วประเทศ
 จากการสำารวจพบว่ามีเสาไฟฟ้าที่มีสายสื่อสารพาด
เสาไฟฟ้าจำานวนกว่า 7 ล้านต้น ซึ่งในการดำาเนินงานจัดระเบียบ
สายและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต้องใช้ระยะเวลาและงบประมาณจำานวน
มาก ดังนั้น การจัดระเบียบสายสื่อสารจึงต้องทยอยดำาเนินการ
อย่างค่อยเป็นค่อยไป 
 หลงัจากได้มีการจดัต้ังคณะกรรมการทำางาน ประชมุหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคซึ่งมีพื้นที่ความรับผิดชอบ 
74 จังหวัด ก็ได้เริ่มแผนการดำาเนินการในปีแรก ด้วยการ Kick 
Off โครงการพร้อมกันทั้งประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 
โดยตั้งเป้าไว้ว่าจะรื้อถอนสายและอุปกรณ์ที่ไม่ใช้งาน ไม่ได้
รับอนุญาต และไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำาหนดไว้ บนเสา
ไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำานวน 13,000 ต้น ใน 106 
เส้นทางทั่วประเทศ คิดเป็นระยะทาง 300 กิโลเมตร ซึ่งคาดว่า
จะแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม 2561

13,000 ต้น 

1 ธันวาคม 2560 
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 แน่นอนว่าเมื่อดำาเนินโครงการไปสักระยะ ภาพที่
ปรากฏชัดภายหลังจากการจัดระเบียบสายสื่อสาร
อย่างจริงจัง ก็คือทัศนียภาพของเมืองที่แลดูสะอาดตา
มากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม นอกจากทัศนียภาพและ
สิ่งแวดล้อมเมืองที่สวยงาม ส่งผลต่อภาพลักษณ์
ด้านบวกของประเทศไทยและเอื้อต่อการท่องเที่ยว
ภายในประเทศด้วยแล้ว การจัดระเบียบสายอุปกรณ์
โทรคมนาคมเหล่านี้ยังจะเป็นการเพิ่มความปลอดภัย
ต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เช่น ลดอุบัติเหตุ
ที่เกิดจากสายสื่อสารที่ไม่เป็นระเบียบและชำารุด 
นอกจากนี้ จะช่วยส่งเสริมให้ระบบไฟฟ้า การสื่อสาร
และโทรคมนาคมมีเสถียรภาพมากขึ้น รองรับการ
ขยายตัวของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมที่มีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 และนี่คืออีกภารกิจสำาคัญที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
มุ่งมั่นและตั้งใจทำาอย่างเต็มกำาลัง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งใน
การสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างแท้จริง

คิดให้ดี…ก่อนพาดสาย
 การพาดสายและ / หรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร
โทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรกับการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคเท่านั้น
 ห้ามดำาเนนิการพาดสายหรือติดต้ังอปุกรณ์
โทรคมนาคม จนกว่าจะได้รบัหนงัสืออนญุาตจาก
การไฟฟ้าส่วนภมูภิาค โดยหน่วยงานทีส่ามารถทำาได้ 
เช่น ส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบยีบบรหิารราชการส่วนท้องถ่ิน หน่วยงานอืน่ ๆ 
ทีก่ฎหมายบญัญัติให้มฐีานะเป็นราชการบรหิาร
ส่วนท้องถ่ิน รฐัวิสาหกิจ หรอืหน่วยงานอืน่ของรฐั 
นติบิคุคลที่ได้รบัใบอนญุาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม นติิบคุคลที่ได้รบัใบอนญุาตประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ตามกฎหมาย 
 การไฟฟ้าส่วนภมูภิาคจะดำาเนนิการตามกฎหมาย
กับผู้กระทำาการละเมิด โดยสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ
ค่าสินไหมทดแทนจากการละเมิดตามอัตราที่กำาหนด 
พร้อมดอกเบีย้ และแจ้งให้ทำาการรือ้ถอนสายและ / หรอื 
อปุกรณ์ส่ือสารโทรคมนาคมดงักล่าวภายในระยะเวลา 
ที่กำาหนด ซึ่งหากพ้นกำาหนดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
สามารถรื้อถอนและคิดค่าใช้จ่ายจากหน่วยงาน
เจ้าของสายและ/หรืออุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม  

ผลดี มีมากมาย
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โดย  อสิคม ชินะโปดก
ผู้อำานวยการกองสนับสนุนตรวจสอบด้านสารสนเทศ
หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินภายในกระบวนการบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ
IRCA ISO 22301:2012 Lead Auditor Certified

ระบบ BCMS ของ 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ในมุมมองของผู้ตรวจประเมิน

ปัจจุบันองค์กรต่าง ๆ ต้องเผชิญกับภัยคุกคามมากมาย เช่น ไฟไหม้ น้ำาท่วม ระบบคอมพิวเตอร์
ใช้งานไม่ได้ เป็นต้น องค์กรต่าง ๆ จึงจำาเป็นต้องมีแนวทางในการรับมือกับเหตุการณ์เหล่าน้ี 

โดยเลือกใช้มาตรฐาน ISO 22301:2012 หรือ Business Continuity Management System 
(BCMS) เพ่ือแก้ปัญหา เรามารู้จักกับมาตรฐานน้ีกันครับ

ความหมายของ BCMS 
	 BCMS	ย่อมาจาก	Business	Continuity	Management	System	
หรอืระบบบรหิารจดัการความต่อเนื่องทางธรุกจิ	มมีาตรฐานรองรบั
คอื	ISO	22301:2012	เป็นกระบวนการที่จดัท�าเพื่อให้องค์กรต่าง	ๆ	
สามารถด�าเนนิการภายใต้ภาวะวกิฤตต่ิาง	ๆ	ของแต่ละพื้นที่ได้	เช่น	
เกดิมหาอทุกภยั	เกดิภยัคกุคามจาก	Cyber	ประเภทต่าง	ๆ	ที่มแีนวโน้ม
เพิ่มมากขึ้นในอนาคต	ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภมูภิาคไม่ได้นิ่งนอนใจ	
ได้มกีารจดัท�ากระบวนการนี้ตั้งแต่ยงัใช้มาตรฐาน	BS	25999	จน
ปัจจบุนัได้ปรบัเปลี่ยนเป็นมาตรฐาน	ISO	22301:2012	โดยฝ่าย
บรหิารความเสี่ยง	เป็นหวัเรี่ยวหวัแรงใหญ่ในการด�าเนนิการ	และจะ
ขยายผลไปยงัการไฟฟ้าส่วนภมูภิาคทั้ง	12	เขต	

ปัจจยัสู่ความส�าเรจ็ในการจดัท�า
ระบบ BCMS
	 การจะพสิูจน์ได้ว่าองค์กรใดมรีะบบ	BCMS	ที่ดี	สามารถ
รองรบัเหตกุารณ์ที่ไม่คาดคดิได้นั้น	ต้องมกีารรบัรองมาตรฐานนี้
จากหน่วยงานภายนอก	(Certification Body)	ต่าง	ๆ	ที่สถาบนั	
ISO	ให้การรบัรองว่าสามารถตรวจประเมนิได้	จงึต้องก�าหนด
ขอบเขตการขอใบรบัรอง	เพื่อแสดงให้เหน็ว่าส่วนงานที่เลอืกนี้
มคีวามส�าคญัต่อองค์กรในการด�าเนนิธรุกจิให้ต่อเนื่อง	ข้อมูล
ดงักล่าวนี้ได้มาจากการประเมนิความเสี่ยง	(Risk	Assessment)	
เมื่อได้หน่วยงานหรอืระบบงานที่จะขอใบรบัรองฯ	จงึน�าข้อ
ก�าหนดต่าง	ๆ	ของมาตรฐาน	มาจดัท�าเป็นแนวทางปฏบิตัติ่าง	ๆ	
ซึ่งปัจจยัสู่ความส�าเรจ็ควรประกอบด้วย	3	สิ่งต่อไปนี้
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 Process	หมายถงึ	การก�าหนดกระบวนการต่าง	ๆ	เกี่ยวกบั
แผนงานระบบ	BCMS	เช่น	การจดัท�าเอกสารต่าง	ๆ	ให้สอดคล้อง
กบัข้อก�าหนด	การก�าหนดค่าเกณฑ์วดัต่าง	ๆ	เพื่อเป็นแนวทางใน
การซ้อมแผนหรอืปรบัปรงุระบบ	BCMS	ให้มปีระสทิธภิาพมาก 
ยิ่งขึ้น	ซึ่งสิ่งเหล่านี้ต้องด�าเนนิการโดยคณะท�างานที่ถูกแต่งตั้งขึ้น
ภายในระบบ	BCMS	รวมถงึการสนบัสนนุจากผู้บรหิารในด้าน
งบประมาณด้วย	เพราะในข้อก�าหนดตามมาตรฐานฯ	นั้น	ระบุ
เกี่ยวกบั	Leadership	ไว้ว่าผู้น�าองค์กรต้องมสี่วนในการเหน็ชอบ	
และสนบัสนนุระบบ	BCMS	ตามความเหมาะสม

 Technology	หมายถงึ	การน�าอปุกรณ์หรอืระบบสารสนเทศ
เข้ามามสี่วนร่วมในการจดัท�าระบบ	BCMS	เพื่อให้ระบบสามารถ
ท�างานได้อย่างรวดเรว็	แม่นย�า	พร้อมทั้งบนัทกึเหตกุารณ์ต่าง	ๆ	
เพื่อใช้พจิารณาปรบัปรงุแผนในครั้งต่อไป	ซึ่งปัจจบุนัสมาร์ตโฟน
เป็นส่วนส�าคญัในการปฏบิตังิาน	และด�ารงชวีติของมนษุย์	เปรยีบ
เสมอืนปัจจยัที่ห้าของชวีติไปแล้ว	ถ้าเราน�าความสามารถต่าง	ๆ		
ของสมาร์ตโฟนมาประยกุต์ใช้กบัระบบ	BCMS	จะท�าให้การ
ด�าเนนิการดยีิ่งขึ้น	เช่น	การใช้โซเชยีลมเีดยีประเภทต่าง	ๆ	
สื่อสารกนัในการฝึกซ้อมแผนต่าง	ๆ	หรอืบนัทกึภาพเคลื่อนไหว	
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการปรบัปรงุแผนฯ	ในครั้งต่อไป	เป็นต้น
	 ซึ่งทั้งสามส่วนนี้หากด�าเนนิการได้อย่างเหมาะสม	และเป็นไป
ตามข้อก�าหนดแล้ว	จะสามารถขอใบรบัรอง	ISO	22301	ได้อย่าง
แน่นอน

ปัญหาส่วนใหญ่ท่ีผูต้รวจสอบ
พบบ่อยครัง้
	 การที่จะขอใบรบัรองจากสถาบนัภายนอกได้นั้น	ระบบ	BCMS	
มข้ีอก�าหนดที่	9.2	เกี่ยวกบั	Internal	Audit	ไว้ว่า	‘องค์กรก�าหนดช่วง
เวลาการตรวจสอบภายในตามแผนที่ก�าหนด’	กองสนบัสนนุตรวจ
สอบด้านสารสนเทศ	จงึได้รบัการแต่งตั้งให้เป็นผูต้รวจสอบภายใน
ตามมาตรฐาน	มขีอบเขตการตรวจสอบตามที่คณะกรรมการ	BCMS	
ของการไฟฟ้าส่วนภมูภิาคเป็นผู้ก�าหนด	และท�างานร่วมกบักองแผน
บรหิารความเสี่ยง	ผูต้รวจสอบภายในของกองสนบัสนนุตรวจสอบ
ด้านสารสนเทศจงึเป็นทั้งผูต้รวจสอบตามที่มาตรฐานฯ	ก�าหนด	
และผูส้งัเกตการณ์	พร้อมทั้งให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกบัการฝึกซ้อมแผน	
BCP	ของหน่วยงานต่าง	ๆ	ในทกุพื้นที่ของการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค	
จงึขอน�าประสบการณ์ที่พบมาน�าเสนอ	เพื่อเป็นแนวทางให้แก่
หน่วยงานอื่น	ๆ	ที่ยงัไม่มกีารซ้อมแผนด�าเนนิธรุกจิอย่างต่อเนื่องได้	
ดงัต่อไปนี้
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 People	 ในที่นี้หมายถึง	 พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่อยู่
ในขอบเขตการขอใบรบัรอง	รวมถงึผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี	(Stakeholder)	
ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคด้วย	ความพร้อมของ	People	จะมมีาก
น้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กบัการซ้อมแผนต่าง	ๆ 	ในระบบ	BCMS	เช่น	แผน
รองรับอุบัติการณ์	 (Incident	 Management	 Plan:	 IMP)	 และแผน
ด�าเนนิธรุกจิอย่างต่อเนื่อง	 (Business	Continuity	Plan:	BCP)	ว่ามี
การก�าหนดการซ้อมแผนแบบใด



12  • ฉบับท่ี 5 / 2561

ท�าตัวตามสบาย ง่ายกว่า
	 จากการสงัเกตการณ์	ส่วนใหญ่การซ้อมแผน	BCP	ในขั้นตอน
แรกจะซ้อมแบบ	Table	Top	คอื	การนั่งรวมกนัของผู้แทนจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกบัระบบ	BCMS	จากนั้นตดิต่อกนัผ่าน
ช่องทางต่าง	ๆ	เช่น	โทรศพัท์	ประโยชน์ที่ได้รบัคอื	การยนืยนัตวัตน
ของผูป้ฏบิตังิาน	และเบอร์โทรศพัท์ที่ใช้งาน	จงึต้องมกีารพดูคยุกนั	
ผู้ถูกก�าหนดบทบาทในแผน	BCP	จะด�าเนนิการตามแผนภายใต้
บทสนทนาที่ถูกก�าหนดโดยผู้ให้ค�าปรกึษา	ซึ่งก�าหนดเป็นแนวทาง
การพูดให้พอสงัเขปเท่านั้น	อาจเพราะผู้ซ้อมแผนของแต่ละ
หน่วยงานของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคมคีวามตั้งใจในการซ้อม
สูงมาก	จนขาดความเป็นธรรมชาตใินการพูดปกติ	ปัญหานี้
สามารถแก้ไขได้โดยต้องมกีารซ้อมให้บ่อยครั้งขึ้น	จนเป็นนสิยั
หรอืส่วนหนึ่งในการปฏบิตังิาน	จะดขีึ้นอย่างแน่นอน	ขอให้คดิว่า	
‘ซ้อมแผน	BCP	ไม่ใช่ถ่ายหนงั	ท�าตวัตามสบายง่ายกว่า’	

เพิ่มความหลากหลายในเหตุการณ์
ท่ีก�าหนดให้ซ้อมแผนฯ 
	 ในปัจจบุนั	ภยัธรรมชาติ	(Natural	Disaster)	หรอืภยัที่เกดิจาก
มนษุย์	(Human	Danger)	อาจไม่ใช่สาเหตหุลกัที่จะท�าให้การ
ท�างานหยดุชะงกัเพยีงอย่างเดยีว	ภยัคกุคาม	(Threat)	กเ็ป็นอกี
ปัจจยัหนึ่งที่ท�าให้การท�างานหยดุชะงกัได้	เช่น	การถูกโจมตจีาก	

Ransomware	หรอืการใช้ซอฟต์แวร์ผดิประเภท	ท�าให้ระบบ
สารสนเทศหยดุท�างานได้	เป็นต้น	จากการสงัเกตการณ์ส่วนใหญ่
จะใช้เหตกุารณ์ไฟไหม้เป็นตวัตั้ง	แล้วก�าหนดสถานการณ์รองรบั
อื่น	ๆ	เช่น	ระบบเครอืข่ายใช้งานไม่ได้	ต้องมกีารอพยพไปยงัศูนย์
ส�ารอง	เป็นต้น	เหตกุารณ์ที่ก�าหนดนี้อาจไม่ตอบโจทย์ในการ
รองรบัเหตกุารณ์ผดิปกตทิั้งหมด	หรอืส่วนใหญ่ในปัจจบุนั	
เนื่องจากองค์กรต่าง	ๆ	ได้น�าระบบสารสนเทศเข้ามาใช้งานเป็น
จ�านวนมาก	ควรน�าภยัคกุคามของระบบสารสนเทศมาเป็นปัจจยั- 
หลกัในการซ้อมแผนครั้งต่อไป	จะท�าให้ผู้ปฏบิตังิานของการไฟฟ้า
ส่วนภมูภิาคมคีวามตระหนกั	และให้ความส�าคญักบัแผน	BCP	มากขึ้น 
เพราะส่งผลกระทบต่อผู้ปฏบิตังิานโดยตรง	แต่ควรมกีารประชมุ
ร่วมกนัในแต่ละหน่วยงาน	เพื่อสามารถคดัเลอืกเหตกุารณ์ที่
เหมาะสมต่อไปด้วย	และต้องได้รบัการเหน็ชอบจากคณะกรรมการ	
BCMS	ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคเขตนั้น	ๆ	ด้วย
 
	 แต่มบีางหน่วยงานของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคที่เริ่มน�าภยั
คกุคามนี้บรรจใุนการซ้อมแผนปี	2561	แล้ว	เป็นที่น่ายนิดอีย่างยิ่ง
ที่บคุลากรของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคมคีวามตื่นตวัเกี่ยวกบัระบบ	
BCMS	เช่นนี้	ท�าให้การที่จะผ่านมาตรฐานและได้รบัใบรบัรองของ
การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจะไม่เป็นเรื่องยากอกีต่อไป
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การก�าหนดค่าเกณฑ์วัดให้ชัดเจนขึ้น
	 ในระบบ	BCMS	มเีกณฑ์วดัต่าง	ๆ	มากมาย	ซึ่งท�าไว้เพื่อให้
ผู้ปฏบิตัดิ�าเนนิการให้ได้ตามค่าที่ก�าหนดนั้น	เกณฑ์วดัต่าง	ๆ	นี้
ต้องผ่านการประชมุหารอืร่วมกนัของคณะท�างานต่าง	ๆ	ของ
แต่ละหน่วยงานที่อยู่ในขอบเขต	จากนั้นต้องผ่านการประเมนิ
ความเสี่ยง	เพื่อให้ค่าที่ได้สะท้อนการปฏบิตังิานขององค์กรนั้น
จรงิ	ๆ	ซึ่งพอจะสรปุให้ทราบพอสงัเขปดงันี้
 MTPD	ย่อมาจาก	Maximum	Tolerable	Period	of	Disruption	
หมายถงึ	ระยะเวลาที่ระบบหยดุชะงกัที่ยอมรบัได้สูงสดุ	คอืช่วง
เวลาสูงสดุที่ธรุกจิหยดุชะงกั	หากเกนิก�าหนดเวลานี้จะไม่สามารถ
ท�าให้ธรุกจิกลบัคนืสู่สภาพปกตไิด้		(ความหมายจาก	ETDA)	ซึ่งผู้
ก�าหนดค่านี้คอื	คณะกรรมการ	BCMS	ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	
ทกุหน่วยงานต้องด�าเนนิการกูร้ะบบต่าง	ๆ	จะใช้เวลาเกนิค่านี้ไม่ได้	
 MBCO	ย่อมาจาก	Minimum	Business	Continuity	Objective	
หมายถงึ	ระดบัต�่าสดุของการบรกิารและผลติภณัฑ์ซึ่งเป็นที่
ยอมรบัได้ขององค์กรเพื่อบรรลเุป้าหมายทางธรุกจิในช่วงที่เกดิ

เหตกุารณ์	เหตฉุกุเฉนิ	หรอืเหตหุายนะ	หรอือกีนยัหนึ่งคอื	ใน
ระหว่างการซ้อมแผนนั้น	รายละเอยีดของ	MBCO	คอืทรพัยากร
ขั้นต�่าที่ใช้ในการกู้ระบบให้กลบัมาท�างานได้เป็นบางส่วนนั่นเอง	
จากการสงัเกตการณ์พบว่า	หลายหน่วยงานยงัไม่เข้าใจเกี่ยวกบั
เกณฑ์นี้	ตวัอย่างเช่นการจ�าลองเหตกุารณ์เกดิเพลงิไหม้ที่ห้อง
ศูนย์ข้อมูลของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคเขตแห่งหนึ่ง	ผู้ปฏบิตังิาน
ระบบ	BCMS	ต้องเดนิทางไปสถานที่ส�ารอง	จากนั้นด�าเนนิการ
กู้ระบบ	แต่การเดนิทางไปยงัสถานที่ส�ารองนั้นอาจไม่ได้เตรยีม
อปุกรณ์ต่าง	ๆ	ที่จ�าเป็นในการกู้ระบบไปด้วย	MBCO	จะเป็น
ผู้ชี้แจงรายละเอยีดว่า	ผู้ปฏบิตังิานสามารถใช้คอมพวิเตอร์	
พร้อมอปุกรณ์เครอืข่าย	รวมถงึระบบงานที่เกี่ยวข้องจากส่วนไหน
ได้บ้างในสถานที่ส�ารอง	มาตรฐานก�าหนดค่านี้ไว้เพื่อป้องกนั
ความสบัสนของผู้ปฏบิตังิานฯ	และสามารถด�าเนนิการกูร้ะบบได้
ตามก�าหนดอกีด้วย	แต่บางหน่วยงานยงัก�าหนดรายละเอยีดของ
เกณฑ์วดันี้ไม่ชดัเจน	คงต้องมกีารปรบัปรงุเพื่อรองรบัเหตกุารณ์
ในอนาคตต่อไป

 Recovery Time Objective (RTO)	คอื	ระยะเวลากู้คนื
กระบวนการที่ยอมรบัได้	ภายหลงัจากการเกดิภาวะวกิฤติ	แล้ว
ธรุกจิสามารถด�าเนนิงานได้อย่างต่อเนื่อง	ซึ่งท�าให้ทราบว่าจะ
ต้องเตรยีมการอะไรบ้าง
 Recovery Point Objective (RPO)	คอื	ชนดิของข้อมูล	
ที่จะน�ากลบัมาใช้งาน	ซึ่งสามารถยอมรบัความเก่าของข้อมูลได้
ขนาดไหน	เช่น	1	วนัย้อนหลงั	1	ชั่วโมง	หรอืแบบ	Real-time	ซึ่ง
ถ้า	1	วนักต็ั้งการ	Backup	เป็น	Daily	ถ้า	1	ชั่วโมงกเ็ป็น	Hourly	
หรอืถ้าต้องการแบบ	Real-time	กเ็ป็น	Continue	Backup	ซึ่งเรา
อาจม	ีRPO	ตามชนดิของข้อมูลกไ็ด้

	 ที่ผ่านมาในการสงัเกตการณ์ซ้อมแผน	BCP	ในแต่ละ 
หน่วยงานนั้น	ผู้ปฏบิตังิานจะไม่ได้ค�านงึถงึสองค่านี้มากเท่าไหร่	
ทั้ง	ๆ	ที่เป็นค่าเกณฑ์วดัที่ส�าคญัของระบบ	BCMS	เลยทเีดยีว
	 อย่างไรกต็าม	ทั้งคณะกรรมการ	BCMS	และผู้ตรวจสอบ
ภายในพยายามจะสื่อสารกบัผู้ปฏบิตัใิห้เหน็ถงึความส�าคญั
ของเกณฑ์วดัเหล่านี้	ซึ่งคาดหวงัว่าความตั้งใจและความมุ่งมั่น
ของทั้งผู้ปฏบิตังิาน	และคณะกรรมการ	BCMS	การไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาคจะสามารถฝ่าฟันอปุสรรคต่าง	ๆ	น�าไปสู่การรบัรอง
ตามมาตรฐาน	ISO	22301:2012	ได้อย่างแน่นอน 

RTO และ RPO 
เป็นเหมือนคู่แฝดกัน แต่ความหมายต่างกัน ดังนี้
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EA Safety
โดย กองบรรณาธิการ

วิธีการเลือกซ้ือปล๊ักพ่วงอย่างปลอดภัย 
บางคร้ังเต้ารบัทีติ่ดต้ังกับผนงัภายในบ้านอาจไม่เพียงพอต่อการใช้งาน หรืออยูใ่นตำาแหน่งที่ไม่สอดคล้องกับ
จดุทีต้่องการใช้ไฟฟ้า ปล๊ักพ่วง ปลัก๊สามตา หรือปลัก๊ราง จงึเป็นอปุกรณ์เสรมิทีแ่ทบทกุบ้านต้องมติีดไว้ใช้
ยามจำาเป็น แม้จะช่วยอำานวยความสะดวกอยูม่าก แต่ถ้าเป็นปลัก๊พ่วงที่ไม่มคุีณภาพ ก็อาจนำามาซึง่ความ

เสยีหายต่อชวีติและทรพัย์สนิอย่างรนุแรงได้ ดงันัน้ นอกจากราคา และรูปลกัษณ์แล้ว ก่อนซือ้ต้องพิจารณา
อย่างรอบคอบ และตรวจสอบว่าได้มาตรฐานปลัก๊พ่วง มอก.2432-2555 หรอืไม่ ด้วยการสังเกตสิง่เหล่านี้

1สายไฟ	 ต้องเป็นสายไฟที่ได้มาตรฐานของ	 IEC	 หรือมี
เครื่องหมาย	มอก.11-2553	 โดยมฉีนวนหุ้ม	 2	 ชั้น	 ซึ่งช่วยป้องกนั
การหกังอหรอืของมคีมบาดอนัจะท�าให้สายไฟช�ารดุ	ขณะเดยีวกนั
ก็ต้องค�านึงถึงเรื่องขนาด	 หากจะน�าไปต่อพ่วงกับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่
กนิก�าลงัไฟมาก	ๆ 	ควรเลอืกสายไฟขนาดใหญ่หน่อย	รวมถงึความ
ยาวควรเหมาะสม	เพื่อจะได้ไม่เกะกะ	สะสมฝุ่น	และช่วยประหยดั
เงนิในกระเป๋า

2 เต้าเสียบ/หัวปล๊ัก	 เลือกเต้าเสียบหรือหัวปลั๊กขากลมแทน 
ขาแบน	 และมีฉนวนหุ้มที่โคนขาปลั๊กทั้งสามขา	 (ซึ่งเป็นเต้าเสียบ	 
2	ขา	และขั้วสายดนิ	1	ขา)	เพื่อป้องกนัไม่ให้นิ้วสมัผสัขาปลั๊กที่มไีฟ 
เวลาใช้งาน	และไม่ลมืพจิารณาสญัลกัษณ์มาตรฐาน	มอก.166-2549	
ที่ก�ากบัไว้บนตวัผลติภณัฑ์ด้วย

3 ม่านเปิด - ปิดรูปลั๊กไฟ	หรอืม่านนริภยั	(Safety	Shutter)	อาจ
ดเูป็นเรื่องเลก็น้อย	หากแต่ช่วยได้มากส�าหรบับ้านที่มเีดก็เลก็	ที่อาจ
จะเล่นซนด้วยการจิ้มนิ้วลงไปในรูปลั๊ก	 นอกจากนี้	 ม่านนิรภัยยัง
ท�าให้เกดิความแน่นไม่มปีระกายไฟออกมา	ทั้งยงัช่วยป้องกนัฝุ่นที่
จะลงไปสะสมในรูปลั๊ก	ส่งผลต่อการใช้งานได้นานขึ้น

4 รางเต้ารับ	 ตัวรางเต้ารับที่ปลอดภัยควรผลิตจากพลาสติก	
AVC,	ABS	ซึ่งเป็นพลาสตกิคณุภาพสงู	ทนต่อแรงกระแทกและความ
ร้อนได้สงูกว่าพลาสตกิ	PVC	ทั่วไป	เป็นอกีหนึ่งวธิทีี่จะช่วยลดความ
เสี่ยงจากไฟฟ้าชอร์ต	หรอืลดัวงจรได้



รู้หรือไม่ ? 

 ทีผ่่านมาปล๊ักพ่วงในบ้านเรายังไม่มกีฎหมายควบคุม ส่วนทีเ่ราเหน็ระบไุว้ว่ามี 
มอก.11-2531 แท้ทีจ่รงิแล้วคือมาตรฐานในส่วนของสายไฟฟ้าเท่านัน้ เพราะมาตรฐาน 
ของปลัก๊พ่วงคือ มอก.2432-2555 ทีเ่พ่ิงประกาศบงัคับใช้เมือ่ 21 กุมภาพนัธ์ 2561  
ซึง่จะเป็นตัวบอกได้ว่าชดุสายพ่วงนัน้ ๆ ผ่านการรบัรองมาตรฐานแล้ว เหมาะสำาหรบั
ใช้ในทีอ่ยู่อาศัยและงานทัว่ไป โดยเป็นส่ิงทีเ่ราต้องสงัเกตยามซือ้หา  

5 ระบบไฟฟ้า/ก�าลังไฟ	บนปลั๊กพ่วงต้องบอกพกิดัไฟสูงสดุที่
สามารถรองรบัได้	เช่น	220V	2500W	10A	ซึ่งหมายความว่า	แรงดนั
ไฟฟ้าของประเทศไทยก�าหนดให้ใช้งานระหว่าง	220	–	250	โวลต์	
ใช้ก�าลงัไฟสูงสดุไม่เกนิ	 2500	 วตัต์	 และทนกระแสไฟได้สูงสดุ	 10	
แอมแปร์	ซึ่งตามมาตรฐานขอบข่ายการใช้คอื	มากกว่า	50V	แต่ไม่
ถงึ	440V	และขอบข่ายของแอมแปร์ห้ามมากกว่า	16A	ส�าหรบัการ
ใช้งานภายในและภายนอกอาคาร

6 มีสายดิน	หากเกดิกรณไีฟชอร์ต	หรอืไฟรั่ว	กระแสไฟเหล่านั้น
จะไหลผ่านเข้าไปที่สายดนิแทน	จงึเป็นการช่วยให้ไม่ได้รบัอนัตราย
จากไฟรั่ว	ที่อาจเกดิขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตวั

7 ขาเต้ารับภายใน	เป็นส่วนหนึ่งของแผงวงจรภายใน	ควรท�า
จากทองแดง	เพราะน�าไฟฟ้าได้ดกีว่าโลหะอื่น	ๆ 	หรอืเหลก็ชบุสี	แต่
เนื่องจากทองแดงมตี้นทนุการผลติที่ค่อนข้างสูง	ปลั๊กพ่วงบางยี่ห้อ
จงึใช้วสัดอุื่นแทน	ดงันั้น	ควรเลอืกซื้อยี่ห้อที่ระบวุ่าท�าจากทองแดง
เท่านั้น

8 ระบบตัดไฟ ที่ปลั๊กพ่วงควรมสีวติช์เปิด	-	ปิด	เพื่อป้องกนัไฟ
กระชากจากการถอดปลั๊กเต้าเสียบ	 มีไฟแสดงสถานะการท�างาน	
โดยถ้ามเีต้ารบัตั้งแต่	3	ตวัขึ้นไป	ต้องมอีปุกรณ์หรอืเบรกเกอร์เพื่อ
ตดักระแสไฟฟ้าเกนิด้วย
	 นอกจากพจิารณารายละเอยีดเรื่องคณุภาพและมาตรฐาน
ปลั๊กพ่วง	มอก.2432-2555	การตรวจสอบลกัษณะภายนอกว่า
สายไฟไม่มรีอยขาด	เขย่าแล้วไม่มเีสยีงนอต	กเ็ป็นเรื่องที่ผู้บรโิภค
ไม่ควรละเลย	เมื่อต้องการซื้อปลั๊กพ่วงมาใช้งานที่บ้านหรอืที่ท�างาน
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EA Scoop
เรียบเรียง : กองบรรณาธิการ
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บนเวทีนานาชาติ 

นานาชาตมิาได้นั้น	ได้แก่	‘เครื่องมือช่วยพันพรีฟอร์ม 
(Spaced Aerial Cable Preforming Tool)’ ได้รับรางวัล
เหรียญทอง	เครื่องมอืช่วยพนัพรฟีอร์มนี้	เป็นเครื่องมอืที่ช่วยใน
การพนัพรฟีอร์มรดัสาย	SAC	ขนาด	185	ตารางมลิลเิมตรที่ต้น
ปลายสาย	ท�าให้ท�างานได้อย่างรวดเรว็และปลอดภยักบัผู้ปฏบิตัิ
งาน	โดยเป็นผลงานจากกลุ่ม	Hotline	บงึกาฬ	ภายใต้สงักดั
การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	เขต	1	(ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื)	จงัหวดั
อดุรธานี	
	 ขณะเดยีวกนั ‘เครื่องมือช่วยดัดสายยึดโยง (Guy Wire 
Bender)’ ได้รับรางวัลเหรียญทองเช่นกนั	เครื่องมอืดงักล่าว
เป็นสิ่งประดษิฐ์ที่ช่วยให้การดดัสายยดึโยงให้เป็นรูปห่วง	เพื่อใช้

ปฏเิสธไม่ได้ว่าเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมยัใหม่มส่ีวนช่วยอำานวยความสะดวกสบาย
ในชวิีตเราเป็นอย่างมาก เช่น ลดขัน้ตอน และความซบัซ้อนในข้อมลูต่าง ๆ ช่วยให้การติดต่อสือ่สาร
มคีวามง่ายขึน้ ซึง่หลายองค์กรในบ้านเราก็มกีารพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ขึน้มาหลากหลายรปูแบบ 

เพือ่ตอบสนองความต้องการและการใช้งานทีแ่ตกต่างกันไป 

นวัตกรรม
แห่งความสำาเร็จ
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ก
มุ่งมั่นในการพฒันาอย่างไม่หยดุยั้ง	ท�าให้การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
สามารถคว้า		5	รางวลั	จาก	4	ผลงานเด่น	ในการน�าสิ่งประดษิฐ์
และนวตักรรมเข้าประกวดและจดัแสดงในเวทนีานาชาติ	ที่งาน	
‘46th	International	Exhibition	of	Inventions	Geneva’		ณ	นครเจนวีา	
สมาพนัธรฐัสวสิ	ครั้งล่าสดุมาครอบครองด้วยความภาคภูมใิจ	
	 ส�าหรบันวตักรรมที่คดิค้นขึ้นและสามารถคว้ารางวลัระดบั

ารไฟฟ้าส่วนภูมภิาคกเ็ป็นหนึ่งองค์กรที่ให้ความ
ส�าคญักบัการพฒันา	คดิค้นนวตักรรมและ
เทคโนโลยตี่าง	ๆ	เพื่อที่จะเพิ่มขดีความสามารถ
การท�างานให้มปีระสทิธภิาพ	ถูกต้องแม่นย�า	
ส่งผลดต่ีอผูร้บับรกิารอย่างต่อเนื่อง	และด้วยความ
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ประกอบกบัลูกถ้วยยดึโยงกบัห่วงปลายก้านสมอบก	ท�าได้อย่าง
รวดเรว็และพนกังานใช้แรงในการดดัสายยดึโยงลดลง	7	เท่า	
เป็นการสร้างสรรค์ผลงานจากกลุ่มเขาพระวหิาร	ซึ่งอยู่ในสงักดั
การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	เขต	2	(ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื)	จงัหวดั
อบุลราชธาน	ี
	 ส่วน ‘เครื่องตรวจสอบการละเมิดมิเตอร์ไฟฟ้า (Single 
- phase dise type kWh meter connection identification 
device)’	สามารถคว้ามาได้	2	รางวลั	คอื	รางวัลเหรียญ
ทองแดงและรางวัลพิเศษ (Special Award)	จาก	CHINA	
DELEGATION	ประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี	เครื่องตรวจสอบ
การละเมดิมเิตอร์ไฟฟ้านี้	เป็นเครื่องมอืส�าหรบัใช้งานด้านตรวจ
สอบการเชื่อมต่อมเิตอร์ที่มกีารใช้ไฟอย่างผดิปกติ	โดยเป็นผลงาน
จากกลุ่ม	METER	LAB	PEA	N1	ในสงักดัการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	
เขต	1	(ภาคเหนอื)	จงัหวดัเชยีงใหม่
	 และสดุท้าย	‘ระบบตรวจสอบวิทยุสื่อสารแบบหลาย
ที่อยู่ส�าหรับงาน SCADA (Multiple Address Radio System 
Monitoring System for SCADA)’	สามารถคว้ารางวัล
เหรียญทองแดง	โดยสิ่งประดษิฐ์จากกลุ่ม	MARS	RANGER	ใน
สงักดัการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค	เขต	2	(ภาคเหนอื)	จงัหวดัพษิณโุลกนี้	

เป็นระบบตรวจสอบและวเิคราะห์การท�างานของอปุกรณ์วทิยุ
สื่อสาร	(MARS	METER/REMOTE)	ในระบบงาน	SCADA	และช่วย
แก้ปัญหาการหยดุท�างานไม่ทราบสาเหตขุองอปุกรณ์วทิยสุื่อสาร
ได้แบบอตัโนมตัิ	อปุกรณ์ดงักล่าวจะท�าหน้าที่เฝ้าดูการรบั	-	ส่ง
ข้อมลูระหว่างอปุกรณ์ต้นทางหรอืศนูย์ควบคมุ	SCADA	กบัอปุกรณ์
ปลายทางหรอื	RTU	ในระบบจ�าหน่ายไฟฟ้า	รวมถงึบนัทกึข้อมูล
การท�างานของระบบได้ตลอดเวลาและจะแจ้งเตอืนเมื่อเกดิปัญหา
ขึ้นผ่านแอปพลเิคชนั	หรอืระบบเครอืข่ายอนิเทอร์เนต็	
	 ทั้งนี้	ในการน�าผลงานวจิยัสิ่งประดษิฐ์และนวตักรรมไทยร่วม
ประกวดและจดัแสดงในเวทนีานาชาติ	‘46th	International	
Exhibition	of	Inventions	Geneva’	ณ	นครเจนวีา	สมาพนัธรฐัสวสิ	
ได้รบัการสนบัสนนุจากรฐับาลสวติเซอร์แลนด์และองค์กร
ทรพัย์สนิทางปัญญา	(WIPO)	งานนี้มนีกัวจิยัจากทั่วโลกส่งผลงาน
เข้าประกวดกว่า	1,000	สิ่งประดษิฐ์	และมผีู้เข้าร่วมงานมากกว่า	
50,000	คน	
	 รางวลัที่ได้มานบัเป็นเกยีรตปิระวตักิบัการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคที่
สามารถสร้างชื่อเสยีงให้กบัประเทศ	ตลอดจนเป็นแรงผลกัดนัให้
เกดิการพฒันาสิ่งประดษิฐ์และนวตักรรมใหม่	ๆ	เป็นการยกระดบั
การให้บรกิารของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอกีขั้น	 

18  • ฉบับท่ี 5 / 2561



 • ฉบับท่ี 5 / 2561  19

EA Project
ภาพ : กองประชาสัมพันธ์
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อำาเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา หน่ึงในพ้ืนท่ีเส่ียงของปัญหาความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซ่ึงประชากร
กว่าร้อยละเก้าสิบเป็นชาวไทยมุสลิมนับถือศาสนาอิสลามท่ีถือปฏิบัติตามหลักศาสนาและขนบประเพณีอย่าง

เคร่งครัด จึงมีความจำาเป็นอย่างย่ิงท่ีหน่วยงานภาครัฐต้องเรียนรู้วิถีผู้คนในท้องถ่ิน สร้างความสัมพันธ์ท่ีดีต่อชุมชน 
และเข้าไปน่ังอยู่ในหัวใจของชาวบ้าน ด่ังพระราชดำารัสของในหลวงรัชกาลท่ี 9 ท่ีว่า ‘เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา’

EA Society
โดย กองบรรณาธิการ

เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างกลมเกลียว
พิธีเข้าสุหนัตหมู่
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บนันงัสตา	จงัหวดัยะลา	จดักจิกรรมโครงการเข้าสหุนตัหมู่ภาค
ฤดูร้อนประจ�าปี	2561	ที่บรเิวณอาคารอเนกประสงค์ศูนย์ตาดกีา
บ้านกอืลอง	หมู่ที่	2	ต�าบลตลิ่งชนั	โดยมนีายกามนิ	มชุิ	นายก
องค์การบรหิารส่วนต�าบลตลิ่งชนั	นายพรชยั	ตราชู	ผู้อ�านวยการ
การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอ�าเภอบนันงัสตา	เข้าร่วมงานพร้อมกบัได้
มอบพดัลมไฟฟ้าและเสื้อให้แก่เดก็	ๆ	ที่เข้าร่วมโครงการ	โดยมี
เดก็จากหลายหมู่บ้านในต�าบลตลิ่งชนัเข้าพธิสีหุนตัหมู่	จ�านวน	
50	คน	

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอ�าเภอบนันงัสตา	เลง็เหน็
ความส�าคญัต่อเรื่องการอยู่ร่วมกนัในชมุชนอย่าง
มสี่วนร่วมกลมกลนืบนวถิขีองขนบธรรมเนยีม	
ประเพณแีละวฒันธรรมของท้องถิ่น	จงึร่วมกบั
องค์การบรหิารส่วนต�าบลตลิ่งชนั	อ�าเภอ

	 นายพรชยั	ตราชู	ผู้อ�านวยการการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอ�าเภอ
บนันงัสตา	กล่าวว่า	“ที่ตั้งของเราอยู่บนพื้นที่ความขดัแย้งทาง
ความคดิสูง	การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจงึได้มอบเป็นนโยบายให้
เจ้าหน้าที่ในพื้นที่เข้าไปมสี่วนร่วมกบัชมุชนในทกุมติิ	ไม่ว่าจะเป็น
กจิกรรมทางศาสนา	เพราะพนกังานการไฟฟ้าของเรามากกว่าครึ่ง
เป็นคนมสุลมินบัถอืศาสนาอสิลาม	และส่วนหนึ่งเป็นไทยพทุธ	
แต่เรากเ็ข้าร่วมหมดโดยไม่แบ่งแยก	ไม่ว่าจะเป็นประเพณี	
วฒันธรรมพื้นบ้านของท้องถิ่นตามแต่โอกาส	เพื่อสร้างความรกั	
ความสามคัคี	ความไว้เนื้อเชื่อใจของชาวบ้านที่ถอืว่าเป็นผู้ใช้
บรกิารไฟฟ้ากบัเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้า	โดยที่ผ่านมาความ
สมัพนัธ์อยู่ในเกณฑ์ดแีละน่าจะดขีึ้นเรื่อย	ๆ”
	 ‘การเข้าสหุนตั’	เป็นประเพณทีี่ส�าคญัตามหลกัศาสนาอสิลาม
ที่ปฏบิตักินัมายาวนาน	มมีาตั้งแต่ยคุอยีปิต์โบราณเลยทเีดยีว	
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ว่ากนัว่าชาวมสุลมิจะเป็นมสุลมิที่สมบูรณ์ได้อย่างน้อยต้องผ่าน
พธิกีรรมนี้	ถงึแม้จะไม่มขี้อบงัคบัและมขี้อยกเว้นบางกรณสี�าหรบั
ผู้ที่มปีัญหาสขุภาพหรอืความไม่สมบูรณ์ของร่างกาย	แต่ชาวไทย
มสุลมิกย็งัปฏบิตัสิบืต่อกนัมาเรยีกว่า	พธิเีข้าสหุนตั	หรอืมาโซะยาวี	
ในภาษามลายู	
	 อย่างไรกต็าม	การเข้าสหุนตัเดก็ผู้ชายมกัจะท�ากนัในช่วงอายุ
ระหว่าง	7	-	12	ปี	โดยตามหลกัของศาสนาอสิลามแล้ว	มุ่งเน้นให้
ศาสนกิมคีวามบรสิทุธิ์ทั้งใจและกาย	ซึ่งเป็นที่สงัเกตว่า	ก่อนที่จะ
เข้าพธิลีะหมาดมสุลมิทกุคนจะต้องช�าระล้างร่างกายให้สะอาด	
เช่น	ล้างหน้า	ล้างเท้า	โดยไม่ต้องช�าระทั้งตวั	แต่หากใครที่ไม่ผ่าน
พธิสีหุนตัก่อนท�าการละหมาดจะต้องช�าระร่างกาย	ท�าความ
สะอาดอวยัวะสบืพนัธุ์ด้วยทกุครั้ง	ซึ่งเป็นเรื่องที่ยุ่งยากมาก
ส�าหรบัการท�าละหมาดวนัละ	5	เวลา
	 ทั้งนี้	หากมองในมมุมองทางการแพทย์	การเข้าสหุนตัของ
ชาวมสุลมิถอืว่ามปีระโยชน์หลายข้อด้วยกนั	กล่าวคอื	สามารถ
ป้องกนัการเกดิโรคมะเรง็ในอวยัวะเพศชายและมะเรง็ปากมดลูก
ของฝ่ายหญงิที่เป็นภรรยา	และยงัสามารถลดการตดิเชื้อโรคจาก
การมเีพศสมัพนัธ์	เช่น	หนองใน	ซฟิิลสิ	รวมทั้งเชื้อเอดส์ได้อกี
ด้วย	
	 ในวนัท�าพธิเีข้าสหุนตัหมู่ของต�าบลตลิ่งชนั	บรรยากาศของ
กจิกรรมเป็นไปด้วยความคกึคกั	พ่อแม่	ผู้ปกครอง	ญาตมิติรต่าง
เดนิทางมาให้ก�าลงัใจลูกหลานที่จะต้องผ่านพธิสี�าคญัที่มผีลต่อ
จติใจและร่างกายของเขาไปตลอดชวีติ	วนันี้เดก็	ๆ	ที่เข้าพธิสีหุนตั

แต่ละคนจะได้รบัการดูแล	เอาอกเอาใจจากพ่อแม่เป็นพเิศษ	
ไม่ว่าจะอยากได้อะไร	ทั้งอาหารการกนิ	ขนม	ของเล่นแม้กระทั่ง
เงนิ	พ่อแม่กไ็ม่ปฏเิสธ	เพื่อเป็นขวญัและก�าลงัใจให้กบัลูกชาย
ที่ต้องเข้าพธิใีนวนันั้น
	 ส�าหรบัการประกอบพธิมีกีารแบ่งเป็นสดัส่วนคอื	ห้องผ่าตดั	1	
และ	2	เป็นห้องที่ด�าเนนิการโดยหมอจากโรงพยาบาลส่งเสรมิ 
สขุภาพต�าบลและเจ้าหน้าที่สาธารณสขุ	ห้องที่	3	เป็นห้องโต๊ะมเูดง็	
คอืหมอพื้นบ้านที่ท�าแบบวธิโีบราณบนพื้นห้อง	โดยใช้ต้นกล้วยที่
ตดัมายาวพอประมาณที่เดก็พอนั่งได้	เพราะต้นกล้วยมคีวามเยน็
ที่สามารถช่วยผ่อนคลายความเจบ็ปวดได้	ส่วนห้องสดุท้ายเป็น
ห้องพกัฟื้นหลงัผ่าตดั	ถ้าเดก็คนไหนมอีาการอ่อนเพลยี	พ่อแม่ก็
จะพาไปนอนพกัและดูแลเป็นพเิศษ	ก่อนเข้าท�าพธิพี่อแม่และ
เดก็	ๆ	จะได้รบัความรู้และข้อแนะน�าต่าง	ๆ	จากแพทย์	ในเรื่อง
การดูแลบาดแผล	การท�าความสะอาดต้องไม่ให้แผลผ่าตดัถูกน�้า
เป็นเวลา	7	วนั	เพื่อให้แผลแห้งและหายสนทิ
	 “อชัหะดุ	อลัลา	อลิาหะ	อลิลลัลอหฺ	วะอชัหะดุ	อนันะ	มฮุมั
มะดรั	รอซูลลุลอหฺ	ข้าพเจ้าให้ค�าปฏญิาณว่า	ไม่มพีระเจ้าอื่นใด
นอกจากอลัลอฮ์	และข้าพเจ้าให้ค�าปฏญิาณว่า		มูฮมัมดั	เป็น
ศาสนทูตของอลัลอฮ์”	เป็นค�าปฏญิาณตนของเดก็	ๆ	ที่เข้าร่วม
พธิใีนวนันั้น	
	 หลงัเสรจ็สิ้นการปฏญิาณตนแล้ว	พธิเีข้าสหุนตัหมู่กเ็ริ่มต้น
อย่างเป็นทางการ	และอกีไม่กี่นาทขี้างหน้า	พวกเขากจ็ะกลาย
เป็นมสุลมิโดยสมบูรณ์	 
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Q:
การเสียบปลั๊กไฟทิ้งไว้เยอะ ๆ ที่เต้ารับของปลั๊กพ่วง ทำาให้เกิดไฟฟ้า
ลัดวงจรได้ ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิต เนื่องจากการใช้ปลั๊กไฟ
สายพ่วงเกินขนาดพิกัด สายไฟจะเกิดความร้อนสูงจนละลาย ทำาให้
สายทองแดงที่อยู่ภายในสายไฟทั้งสองเส้นแตะกัน ส่งผลให้ไฟฟ้า
ลัดวงจรและเกิดเพลิงไหม้ได้ เพราะฉะนั้นควรใช้งานอย่างระมัดระวัง 
อีกทั้งควรเลือกซื้อปลั๊กพ่วงที่ผลิตจากวัสดุที่ได้มาตรฐาน ไม่มี
ชิ้นส่วนใดชำารุด เสียหาย เท่านี้คุณก็ใช้ปลั๊กพ่วงได้อย่างสบายใจ  

เสียบปล๊ักไฟ
มากเกินไป 
มีอันตรายหรือไม่ ?

A:

&A with PEA
เร่ือง : กองประชาสัมพันธ์

ปลั๊กพ่วงเป็นอุปกรณ์ที่นิยมใช้กันแทบทุกครัวเรือน ซึ่งในบางครั้ง
ปลั๊กพ่วงก็เป็นสาเหตุของไฟฟ้าลัดวงจรได้

หากต้องการคำาแนะนำาเพ่ิมเติม สามารถปรึกษาได้ท่ี โทร. 1129 PEA Call Center
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ท่ียวไปท่ัว
เร่ือง : ฐากูร โกมารกุล ณ นคร  ภาพ : ปณต คูณสมบัติ
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บรรยากาศภายใน
ถ้ำาเลสเตโกดอน
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แผ่นดินล้ำาค่าแห่งอันดามัน

เ 	 สตูลจงึมใิช่เมอืงไกลไร้การรบัรู้	หากแต่อาจเป็น
จดุหมายปลายทางอนัน่าจะหาโอกาสสกัครั้งไปซมึซบัสมัผสั	
เราจงึอยากชวนคณุมาท�าความรู้จกั	5	แหล่งน่าเที่ยวเมื่อ
ไปเยอืนสตูล

ถ้ำาเลสเตโกดอน ล้�าลึกในโลกดึกด�าบรรพ์
	 หนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวไฮไลต์ของอทุยานธรณสีตูล	
โดดเด่นด้วยกายภาพการเป็นถ�้าประชดิผนืทะเล	ระดบัน�้า
ขึ้นลงตามการเคลื่อนหมนุของดวงจนัทร์	คนพื้นถิ่นแถบ
อ�าเภอทุ่งหว้าจงึเรยีกกนัว่า	ถ�้าเล

ผนืน�้าและใต้ทะเลลกึ	ทั้งยงัอลงัการลกึล�้าไปด้วยโถงถ�้าและ
โตรกผา	จนล่าสดุพื้นที่จากขนุเขาจรดท้องทะเลของสตูลได้รบั
การประกาศจาก	UNESCO	ให้เป็น	อทุยานธรณสีตูล	(Satun	
UNESCO	Global	Geopark)	อทุยานธรณโีลกแห่งแรกของเมอืง
ไทย	โดยเป็นล�าดบัที่	36	ของโลก	และเป็นแหล่งที่	5	ในอาเซยีน

มอืงงามแห่งอนัดามนัใต้	ชายแดนไทย	-	มาเลเซยี	
เตม็เปี่ยมด้วยความงดงาม	ทั้งจากชวีติของพี่น้องชาว
ไทยเชื้อสายมสุลมิอนัเป็นประชากรหลกั	ความเงยีบสงบ
มเีสน่ห์อย่างน่าหลงใหล	ธรรมชาตแิห่งป่าเขาแสนอดุม	
เวิ้งทะเลเปิดที่เตม็ไปด้วยหมู่เกาะสวยบรสิทุธิ์ทั้งเหนอื
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สีสันของท้องฟ้ายามเย็น 
ณ ชายทะเลเกาะหลีเป๊ะ

วิถีประมงบ้านบุโบย

สันหลังมังกร
ที่ดูแปลกตา
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รอยยิ้มแห่ง
เมืองสตูล

	 ผู้มาเยอืนต้องพายเรอืแคนูผ่านผนืน�้าและป่าโกงกางร่มรื่น	
ก่อนจะเข้าไปพบกบัความงดงามของถ�้าดกึด�าบรรพ์	ผลกึแร่
แคลไซต์เคลอืบอาบม่านหนิงอกหนิย้อยหลายรูปทรงวบิวบัยาม
ต้องแสง	ทั้งภายในถ�้ายงัพบซากฟอสซลิทั้งพชืและสตัว์ใน
อดตีกาลสมยัไพลสโตซนี	โดยชิ้นที่ส�าคญัที่สดุคอืซากฟอสซลิช้าง
สเตโกดอน	ช้างดกึด�าบรรพ์งายาวเหยยีดที่มอีายเุมื่อ	500	ล้านปี
ก่อน	อนัเป็นที่มาของชื่อถ�้ารมิทะเลแห่งนี้
	 จากถ�้าเลสเตโกดอนยงัสามารถเดนิทางไปเที่ยวชมถ�้าต่าง	ๆ	
ที่บ่งบอกความเป็นอทุยานธรณสีตูลได้ชดัเจนอย่างถ�้าภูผาเพชร	
น�้าตกวงัสายทอง	ปราสาทหนิพนัยอด

สันหลังมังกร มหัศจรรย์กลางผืนทะเล
	 ความพเิศษสวยงามอนัสมัพนัธ์กนัระหว่างผนืทรายกบัระดบั
น�้าทะเล	ก่อเกดิเป็นสนัทรายสแีดงเคล้าปนด้วยเปลอืกหอย	
เชื่อมระหว่างเกาะหวัมนักบัเกาะสาม	ในท้องที่อ�าเภอตนัหยงโป	
เป็นแนวสนัทรายที่มคีวามยาวที่สดุใน	8	สนัที่โผล่ผดุขึ้นในผนื
ทะเลสตูล	ยามสนัทรายยาวประมาณ	4	กโิลเมตรทอดยาว
สะท้อนแสงเยน็ราวอญัมณฉีายแสง	ถอืเป็นภาพงดงามน่าตื่นตา

หลีเป๊ะ โลกสวรรค์อันดามันใต้
	 รายล้อมด้วยมวลน�้าใสราวกระจก	ผนืทรายเนยีนนุ่มดั่งฝุ่น
แป้ง	เกาะหลเีป๊ะวางสณัฐานอยู่ปลายสดุผนืทะเลไทยในน่านน�้า

สตูล	ภาษาของอูรกัลาโว้ย	ชาวเลพื้นถิ่น	เปรยีบค�าว่า	‘หลเีป๊ะ’	
ว่าคอืพื้นที่แบนราบดั่งกระดาษ
	 เกาะแสนสวยแห่งนี้มหีาดที่สวยงามคอื	หาดพทัยา	หรอื
บนัดาหยา	หาดชาวเล	และหาดซนัไรส์	แต่ละแห่งงดงามแตกต่าง
กนัไป	ทั้งเป็นจดุชมพระอาทติย์ขึ้น	เล่นน�้า	ท่ามกลางผนืทะเล
และอากาศบรสิทุธิ์
	 ด้วยตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคยีงกบัหมู่เกาะต่าง	ๆ	ในเขตอทุยาน
แห่งชาตติะรเุตา	ผู้มาเยอืนหลเีป๊ะจงึสามารถออกไปด�าน�้าดู
ปะการงั	สมัผสัโลกใต้ทะเลทั้งที่เกาะอาดงั	-	ราวี	เกาะไข่	ร่องน�้า
จาบงั	เกาะหนิงาม	ได้โดยใช้บรกิารทวัร์วนัเดย์ทรปิหลายแห่ง
บนเกาะ
	 หลเีป๊ะเตม็ไปด้วยรสีอร์ตที่พกัหลายระดบัราคา	สวยงาม
สะดวกสบายแตกต่างกนัไป	กระจายตวัอยู่ในพื้นที่ชายหาดและ
เนนิเขาของทั้ง	3	อ่าว	รวมไปถงึปัจจบุนัมกีารจดังานถนนคนเดนิ
ให้เรยีนรู้วฒันธรรมของคนท้องถิ่น	ลองชมิอาหารพื้นบ้านในทกุวนั
ศกุร์	-	เสาร์ของทกุสปัดาห์

บ้านบุโบย โลกแห่งประมงชายฝั่ง
	 หมู่บ้านชาวประมงแสนสงบรมิทะเลปากบารา	พื้นที่ที่คลอง
บโุบยเชื่อมโยงการค้าทางทะเลแต่โบราณ	เตม็ไปด้วยเรื่องเล่า
ของกองเรอืส�าเภาล่องขายสนิค้า	และต�านานเชื่อมโยงกบัหมู่เกาะ
ต่าง	ๆ	รายรอบหมู่บ้าน
	 นกัท่องเที่ยวสามารถล่องเรอืชมป่าโกงกางและหมู่เขาหนิปูน
หลายรูปทรง	เรยีนรู้วถิชีวีติประมงพื้นบ้านผ่านการออกเรอืหาปลา	
ทวัร์ชมิอาหารทะเลแสนสดที่บ่งบอกถงึความอดุมสมบูรณ์ของ
ทะเลสตลู	รูจ้กังานฝีมอือนัหลากหลาย	ชมิขนมพื้นบ้าน	รวมไปถงึ 
นอนโฮมสเตย์แสนสงบรมิทะเล	เรยีนรู้วถิอีนัเรยีบง่ายของเหล่า
ผู้คนบ้านบโุบย

เมืองสตูล สงบงามตามวิถีมุสลิม
	 อ�าเภอเมอืงสตูล	เมอืงเลก็ที่อบอุ่นไปด้วยภาพงดงามทั้งวถิี
ชวีติและประวตัศิาสตร์	มสัยดิกลางจงัหวดัสตูล	หรอืมสัยดิม�าบงั	
บนถนนบรุวีานชิ	เตม็ไปด้วยภาพเข้มขลงัของเหล่าพี่น้องมสุลมิ
เมอืงสตูลในเวลาละหมาด	อาคารศลิปะสมยัใหม่สขีาวตกแต่ง
ด้วยกระเบื้องหนิอ่อนและกระจกใส	เบื้องบนมองเหน็ววิเมอืงสตูล
ในวงล้อมขนุเขาแสนงดงาม
	 อดตีของเมอืงเล่าเรื่องอยู่ใน	พพิธิภณัฑสถานแห่งชาตสิตูล	
หรอืคฤหาสน์กูเดน็	อาคารก่ออฐิถอืปูนงดงามด้วยศลิปะตะวนัตก	
โค้งอาร์ก	และหลงัคาทรงปั้นหยา	ภายในเล่าเรื่องทกุมติขิองเมอืง
ไว้อย่างลงตวั	คฤหาสน์กูเดน็แห่งนี้พระยาภูมนิารถภกัดสีร้าง
ถวายเพื่อเป็นที่ประทบัแรมครั้งรชักาลที่	5	เสดจ็ปักษ์ใต้
	 อาหารการกนิของคนสตูลนั้นกเ็ตม็ไปด้วยความอร่อยน่า
เรยีนรู้	โรตแีกงและชาร้อน	ร้านอาซปิโรตี	บนถนนสตูลธานี
เตม็ไปด้วยบรรยากาศร้านโบราณ	หากชอบอาหารรสจดัจ้าน	
ไก่กอแระ	ไก่ย่างสไตล์มสุลมิที่ร้านสามพี่น้องก๊ะมะห์นั้นอร่อยล�้า
น่าลิ้มลอง	 
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รดกไทย
โดย วิชชุ ชาญณรงค์ ภาพประกอบ : มัชมน เฉิน
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แทบไม่น่าเชื่อว่า…ความงามของเถาวัลย์ช่างน่าอัศจรรย์ เพราะกว่าจะถักทอได้สักชิ้นไม่ใช่เรื่องง่าย 
แต่ละขั้นตอนผ่านกรรมวิธีอันยุ่งยากซับซ้อนจนกลายเป็นผลงานที่เต็มไปด้วยเอกลักษณ์ สืบทอด

ตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษหลายร้อยปีสู่สินค้าประจำาถิ่น และของที่ระลึกชั้นนำาในปัจจุบัน

ลกัษณะเดยีวกบัการทอผ้า	คอืจะมดีอกยนืและเส้นนอน	ส�าหรบั
ผลติภณัฑ์แบบที่ต้องขึ้นรูป	เช่น	กระเป๋าครึ่งลูก	กระเป๋าทบึ	
หมวก	ฯลฯ	และแบบจกัสานโดยไม่ต้องขึ้นรูป	ได้แก่	ก�าไล	
ที่คาดผม	หวสีบั	เป็นต้น	
	 หลงัจากสานเป็นรูปเป็นร่างแล้วจงึลงน�้ามนัเคลอืบผวิชกัเงา	
จากนั้นน�ามาสานขดักบัตวัโครงที่ท�าจากหวายและไม้ไผ่ให้เป็น
ภาชนะเครื่องใช้ต่าง	ๆ	เช่น	กระเชอ	เชี่ยนหมาก	พาน	ปั้นชา	
ขนัดอกไม้ธูปเทยีน	กรงนก	กระเป๋าถอื	ฯลฯ	ทั้งนี้	งานย่านลเิภา
นอกจากจะงดงามด้วยลวดลายของการจกัสานแล้ว	ยงังดงาม
ด้วยสผีวิธรรมชาตขิองย่านลเิภาและสผีวิของตอกเส้นยนืที่ท�าจาก
ไม้ไผ่ด้วย	บางครั้งผู้สานยงัได้ออกแบบประยกุต์เสรมิส่วน
ประกอบด้วยวสัดอุื่น	ๆ	เช่น	เครื่องถมเงนิหรอืถมทอง	เพื่อเพิ่ม
มูลค่าความงามและคณุค่าของเครื่องจกัสานย่านลเิภาให้สูงขึ้น
ด้วย	ดงัเช่นผลงานของครูช่าง	‘สเุจนจติ	ทองเสภ’ี	ชาวท่าเรอื	
จงัหวดันครศรธีรรมราช	ครูช่างศลิปหตัถกรรม	ปี	2560	โดยศูนย์
ส่งเสรมิศลิปาชพีระหว่างประเทศ	(องค์การมหาชน)	ซึ่งยงัคง
มุ่งมั่นสานต่อผลงานนี้ไว้อย่างภาคภูมิ	
	 ย่านลเิภาจงึยงัคงเอกลกัษณ์แห่งหตัถศลิป์ถิ่นใต้	และเป็น
ภูมปิัญญาไทยที่ท�าให้เรารู้สกึภูมใิจตราบนานเท่านาน 

เส้นสานงานศิลป์

‘ย

ลิเภา
านลเิภา’	หรอื	‘หญ้าลเิภา’	คอืผลผลติ
ธรรมชาตสิู่งานจกัสานที่สะท้อนถงึความ
พถิพีถินัของการถกัเส้นลเิภาเส้นเลก็ละเอยีด	
จนออกมาเป็นชิ้นงานอนัน่าทึ่งไม่แพ้เส้นใย
ธรรมชาตชินดิอื่น	โดยย่านลเิภานี้จดัเป็นพชื

ตระกูลเฟิร์น	หรอืเถาวลัย์ชนดิหนึ่ง	(ภาษาท้องถิ่นภาคใต้เรยีก
เถาวลัย์ว่า	‘ย่าน’)	ทั้งนี้	เส้นใยย่านลเิภามคีวามยาวได้มากสดุ
ประมาณ	3	-	5	เมตร	ใบมลีกัษณะเป็นใบเลก็	ๆ	หงกิงอ	มกัขึ้น
อยูต่ามชายป่าละเมาะ	และเลื้อยพนัอยูก่บัต้นไม้อื่น	ๆ	ซึ่งเปลอืกไม้
ของย่านลเิภามนี�้ามนัเคลอืบ	มคีวามเหนยีว	จงึน�ามาใช้เป็น
วตัถดุบิเครื่องจกัสานได้ดี	โดยต้องผ่านกรรมวธิรีดีเปลอืกไม้ให้
เป็นเส้นใยเพื่อให้มขีนาดเท่ากนัเสยีก่อน	แหล่งที่พบมากคอืใน
ภาคใต้	โดยเฉพาะจงัหวดันครศรธีรรมราช	สตูล	สงขลา	ยะลา	
ปัตตานี	และนราธวิาส	
	 ส�าหรบักระบวนการผลติเครื่องจกัสาน	เริ่มจากน�าย่านลเิภา
มาจกัผวิเป็นเส้น	ๆ	แล้วชกัเรยีดให้เส้นเรยีบเสมอ	โดยดงึผ่าน
โลหะซึ่งมรีูท�าให้เส้นลเิภาถูกกลงึเรยีบเสมอกนัทั้งเส้น	ส่วนการ
สานมสีองแบบ	ได้แก่	แบบทบึ	ใช้วธิสีอด	และพนัโดยการพลกิ
ด้านหน้าและด้านหลงัของเส้นลเิภาเพื่อให้เกดิลายโดยมวีสัดเุพยีง
ย่านลเิภาและหวาย	ส่วนแบบโปร่ง	ใช้วธิขีดัและยกลาย	ซึ่งจะมี
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	 ร้านเฮ้งชนุเสง็ขายก๋วยเตี๋ยวเนื้อววัสบืทอดกนัมาจนปัจจบุนั
นบัเป็นรุ่นที่	3	เป็นเวลาเกอืบ	80	ปีแล้วครบั	สิ่งที่ท�าให้ร้าน
เฮ้งชนุเสง็ยนืหยดัมายาวนานขนาดนี้เป็นเพราะความพถิพีถินัใน
ทกุขั้นตอนการผลติ	ตั้งแต่การคดัเนื้อที่จะน�ามาท�าเนื้อตุ๋นได้ลงตวั	
เอน็ววัใช้เอน็แก้วก้อนโต	ๆ	ตุ๋นกว่า	6	ชั่วโมงจนนุ่ม	รวมทั้ง
เครื่องในทั้งหลาย	ที่คดัของสดใหม่ทกุวนั	เนื้อสดยิ่งไม่ต้องพูดถงึ	
นุ่มมาก	และถ้าชอบแบบกรบึ	ๆ	ต้องเนื้อน่องลายหั่นครบั	แจ่ม
ที่สดุ

วะชิมริมทาง
เร่ือง : ชายกาง ภาพ : วิวัฒน์ ศรีเพ็ญ

ต้
ก๋วยเต๋ียวเน้ือวัว เฮ้งชุนเส็ง 

สุดยอดเกาเหลาเนื้อตุ๋นย่านคลองเตย

จากรุ่นสู่รุ่น	โดยในหลาย	ๆ	ร้าน	หลากส�านกัที่ชายกางพบมาและ
ถกูใจที่สดุกค็อื	ร้านเฮ้งชนุเสง็	ถนนสนุทรโกษา	ตรงข้ามกบัสนามกฬีา
ของการท่าเรอืแห่งประเทศไทยครบั

นก�าเนดิของก๋วยเตี๋ยวเนื้อววั	มาจากชาวจนีไหหล�า 
ที่หาบขายตามแหล่งที่อยู่อาศยัของชาวจนีไหหล�า	
โดยมสีญัลกัษณ์ที่โดดเด่น	คอื	หาบตู้ทองเหลอืง	
ขดัมนัปลาบสวยงาม	ดูเข้มขลงั	ต�ารบัการท�า
ก๋วยเตี๋ยวเนื้อววันั้นเป็นเสมอืนมรดกตกทอดกนัมา
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	 ร้านเฮ้งชนุเสง็	มี	2	สาขา	คอื	รมิถนนสนุทรโกษา	และถนน
พระรามที่	4	แต่ชายกางชอบสาขาแรกที่ถนนสนุทรโกษา	เพราะ
เปิดเช้ามาก	ตั้งแต่เวลา	07.00	-	20.30	น.
	 ก๋วยเตี๋ยวเนื้อววัระดบัต�านานเจ้านี้	มคีณุวชิยั	หวงัศริสิมบูรณ์	
หรอืเฮยีซุ้ง	ควบคมุดูแลกจิการกบัลูกชายและลูกสะใภ้	ซึ่งนบั
เป็นรุ่นที่	3	สบืทอดกนัไป	โดยเฮยีซุ้งได้มอบหมดัเดด็ของต�านาน
เฮ้งชนุเสง็กค็อื	น�้าซปุ	ที่ซดนุ่ม	สบายคอที่สดุ	รวมทั้งเนื้อเปื่อย
จากหลายส่วนของววั	ที่น�ามาตุ๋นจนเปื่อยนุ่ม	ไม่ว่าจะเป็นสามชั้น	
น่องลาย	และเอน็แก้ว	ที่อร่อยเหลอืประมาณ
	 ยามมาเยอืนร้านนี้	ชายกางมกัเปิดประเดน็ด้วยเส้นหมี่แห้ง
ก่อนสกั	1	ชาม	เป็นการเรยีกแขก	เรยีกน�้าย่อยกนัพอท้วม	ๆ	แล้ว
จงึสั่งเกาเหลาหม้อไฟที่มทีั้งเนื้อเป่ือย	เอน็	ไส้	และบางวนัจะมลีิ้นววั

ใส่มาด้วย	ซึ่งอร่อยมากมาย	โดยทางร้านจะใส่ผกับุ้งและขึ้นฉ่าย
มาให้เรยีบร้อย	เรากส็ั่งเนื้อสด	ผ้าขี้ริ้ว	ลูกชิ้นหรอืเอน็แก้วตุ๋นมา
เพิ่มได้สบาย	ๆ	ตามใจครบั	สั่งกนัได้แบบสบายใจ	เพราะราคา
เป็นมติรกบักระเป๋าสตางค์	ร้านนี้จงึเป็นร้านขวญัใจมหาชนครบั
	 ร้านเฮ้งชนุเสง็จะยากประการเดยีวคอื	เรื่องที่จอดรถซึ่งมนี้อย
มาก	โดยเราสามารถจอดตามในซอยต่าง	ๆ	ได้	ซึ่งอาจต้องเสยี
ค่าที่จอดรถบ้างเลก็น้อย
	 ก๋วยเตี๋ยวเนื้อววัดี	ๆ	น�้าซปุอร่อยเข้มข้น	เนื้อเปื่อยรสเลศิ	
เอน็แก้วนุ่ม	ๆ	นั้น	เป็นสดุยอดแห่งความปรารถนาของผู้คนใน
สมยัก่อนนะครบั	เพราะฉะนั้น	หากวนัไหนว่าง	ๆ	จะพาพระในบ้าน
มาทานที่ร้านหรอืน�าไปฝากท่านที่บ้าน	ท่านกค็งมคีวามสขุไม่น้อย	
สวสัดคีรบั		

ส่ิงท่ีทำาให้ร้านยืนหยัดมายาวนานเป็นเพราะ
ความพิถีพิถันในทุกข้ันตอนการผลิต ต้ังแต่
การคัดเน้ือท่ีจะนำามาทำาเน้ือตุ๋นได้ลงตัว เอ็นวัว
ใช้เอ็นแก้วก้อนโต ๆ ตุ๋นกว่า 6 ช่ัวโมงจนนุ่ม 
รวมท้ังเคร่ืองในท้ังหลาย ท่ีคัดสดใหม่ทุกวัน
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ดาวน์โหลดได้แล้ววันน้ี

ลกหมุนไป
โดย พริบตา
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ชนเผ่าเร่ร่อนในโลกดิจิทัล

น่าจะต้องเรียนรู้เพื่อปรับตัวเข้ากับคนกลุ่มนี้ให้ได้	ด้วยไลฟ์สไตล์
ที่ไม่ยึดติดกับสิ่งใด	รักในโลกกว้าง	พวกเขาจึงออกเดินทางพร้อม
กับแล็ปท็อปคู่ใจสักเครื่อง	ในขณะเดียวกันไม่ว่าจะอยู่สถานที่ 
ไหนในมุมโลก	ก็ยังสามารถปิดจ๊อบได้อย่างสบาย	ๆ	โดยมี
อินเทอร์เน็ตเป็นผู้ช่วยมือหนึ่ง	
	 ‘Digital	Nomad’	จึงกลายเป็นอาชีพใหม่และเป็นอาชีพในฝัน
ของหนุ่มสาว	ในยุคที่ไม่มีใครอยากอยู่ใต้กฎระเบียบหยุมหยิมของ
องค์กร	ยิ่งปัจจุบันโลกของการเดินทางท่องเที่ยวสะดวกสบายและ
ง่ายดายมากกว่าที่เคย	การผันตัวเองมาเป็นพนักงานไร้ออฟฟิศ
เช่นน้ีจึงไม่ใช่เร่ืองยากอีกต่อไป	ถ้าคนคนน้ันมีความเป็นมืออาชีพพอ	
นั่นหมายความว่าแม้คุณก�าลังเดินทาง	แต่ประสิทธิภาพในการ
ท�างานไม่ได้ลดน้อยถอยลง	แถมในบางกรณียังต้องมีศักยภาพ
มากกว่าพนักงานประจ�าในออฟฟิศเสียด้วยซ�้า	

แม้	‘ชนเผ่าเร่ร่อนในโลกดิจิทัล’	หรือ	‘พนักงานไร้ออฟฟิศ’	
เหล่านี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ก็จริง	แต่ก็ก�าลังกลายเป็นประเด็น
ใหญ่ที่หลายคนให้ความสนใจ	โดยเฉพาะบริษัท	องค์กร
ต่าง	ๆ	ซึ่งจ�าเป็นต้องพึ่งพาพลังของหนุ่มสาวรุ่นใหม่	

DIGITAL NOMAD
การเกิดข้ึนของอินเทอร์เน็ตได้สร้างการเปล่ียนแปลงหลายส่ิงหลายอย่างในชีวิตมนุษย์เรา และหน่ึงในน้ัน

คือการใช้ชีวิตอิสระของหนุ่มสาวยุคใหม่ซ่ึงเช่ือมต่อทุกส่ิงทุกอย่างผ่านโลกไซเบอร์ คนกลุ่มน้ีกำาลัง 
เรียนรู้ว่าพวกเขาสามารถทำางานท่ีไหนก็ได้อย่างเสรีบนโลกใบน้ี และเรียกขานตัวเองว่า ‘Digital Nomad’

	 นอกจากน้ีการเกิดข้ึนของ	‘Digital	Nomad’	ยังมีส่วนสนับสนุนให้ 
ธุรกิจ	Co-working	Space	เติบโตอย่างต่อเนื่อง	เพราะเป็นสถานที่
หลักที่พวกเขาต้องใช้ท�างาน	Co-working	Space	หลายแห่งจึงต้อง
พยายามปรับปรุงด้านการบริการต่าง	ๆ	ให้ล�้าสมัยมากขึ้น	และ
ตอบโจทย์การท�างานของคนกลุ่มนี้	กลายเป็นดีมานด์	-	ซัพพลาย
ที่เอื้อซึ่งกันและกัน
	 มีการหยิบยกข้อดีของการเป็นพนักงานไร้ออฟฟิศมากมายว่า
สอดคล้องกับยุคสมัยบ้าง	ท�าให้บริษัทไม่ต้องแบกต้นทุนพนักงาน
ประจ�าในยุคท่ีเศรษฐกิจตกต�า่ท่ัวโลก	แต่โดยส่วนใหญ่แล้วเห็นพ้อง 
กันว่า	ข้อดีของการเป็น	‘Digital	Nomad’	คือการได้เห็นโลกใน
หลากหลายองศานั้นช่วยเปิดโลกทัศน์ได้กว้างไกลขึ้น	มีความคิด
สร้างสรรค์	และเติมแรงบันดาลใจให้ตัวเองอยู่ตลอดเวลา	ซึ่งคน
ที่อยากเป็น	‘Digital	Nomad’	เต็มตัวได้นั้นแน่นอนว่าจะต้องฝึก
ตัวเองให้เจ๋งกว่าพนักงานออฟฟิศ
	 เพราะถ้าไม่เจ๋งพอ	คงไม่มีบริษัทใดกล้ามอบหมายงานให้ท�า	
และท้ายที่สุดก็คงไม่ต่างอะไรจากคนตกงาน	ความเป็นมืออาชีพ
จึงเป็นหัวใจส�าคัญที่สุดถ้าคิดจะเลือกทางเดินสายนี้		
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 ชำาระค่าไฟฟ้า 
 ขอใช้ไฟฟ้าใหม่
 แจ้งไฟฟ้าขัดข้อง

 ขอติดกลับมิเตอร์
 คำานวณและแจ้งเตือนค่าไฟฟ้า
 แจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ 

ดาวน์โหลดได้แล้ววันน้ี
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ข สุขภาพ
โดย กองบรรณาธิการ

ออกซเิจนของเมด็เลอืดแดง	ส่วนไฮโดรเจนไดออกไซด์หรอืก๊าซพษิ
ที่ใช้ในสงคราม	ล้วนก่อให้เกดิอาการไอ	มเีสมหะ	และหลอดลม
อกัเสบเรื้อรงั	อกีทั้งไนโตรเจนไดออกไซด์	คอืสาเหตขุองโรคถงุลม
โป่งพองเพราะไปท�าลายเยื่อบหุลอดลมส่วนปลายและถงุลม	เป็นต้น
	 สารอนัตรายเหล่านี้ยงัก่อให้เกดิความเสี่ยงต่อโรคอื่น	ๆ	อกี
มากมาย	ทั้งเสี่ยงตาบอดถาวร	เสี่ยงมะเรง็กระเพาะปัสสาวะ	
เสี่ยงโรคหวัใจและหลอดเลอืด	เสี่ยงโรคระบบทางเดนิอาหาร	
เสี่ยงหลอดเลอืดสมองตบี	เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ	เสี่ยงต่อ
การแท้งลูก	และยงัส่งผลต่อผู้คนรอบข้าง	เช่น	เป็นโรคหอบหดื	
เสี่ยงเป็นมะเรง็ปอดถงึ	2	เท่า	อกีทั้งยงัส่งผลให้เดก็มพีฒันาการ
ทางสมองช้ากว่าปกตอิกีด้วย	อย่างไรกต็าม	แพทย์ได้แนะน�า
ผู้สูบบหุรี่ใช้นโิคตนิในรูปแบบอื่น	ทดแทนการสูบบหุรี่	เช่น	
แผ่นปิด	หมากฝรั่ง	รวมไปถงึหากจิกรรมท�าเพิ่มเพื่อลดอาการ
อยากบหุรี่		

ดั
ผู้สูบบหุรี่นั้น	ได้แก่	ทาร์	คาร์บอนมอนอกไซด์	ไฮโดรเจนออกไซด์	
ไนโตรเจนออกไซด์	แอมโมเนยี	ไซยาไนด์	ฟอร์มาลดไีฮด์	รวมไป
ถงึสารอื่น	ๆ	อกีหลายร้อยชนดิ	ที่มผีลต่อการท�างานของอวยัวะ	
และสารกว่า	70	ชนดิที่ก่อให้เกดิมะเรง็	
	 โดยสารต่าง	ๆ	ข้างต้น	ที่เป็นส่วนประกอบของบหุรี่	เช่น	ทาร์	
จะไปจบัอยู่กบัปอด	ท�าให้เยื่อบหุลอดลมไม่สามารถเคลื่อนไหวได้
ตามปกติ	ในขณะที่คาร์บอนมอนอกไซด์	ซึ่งเป็นก๊าซชนดิเดยีวกบั
ที่พ่นออกจากท่อไอเสยีรถยนต์	จะเป็นตวัขดัขวางการล�าเลยีง

ภัยร้ายของบุหร่ี มีมากกว่าที่คิด
31 พฤษภาคมของทุกปี ถือเป็นวันงดสูบบุหร่ีโลก (World No Tobacco Day) โดยองค์การอนามัยโลก

กำาหนดให้มีการจัดงานคร้ังแรกเม่ือปี 2531 เพ่ือกระตุ้นให้คนใส่ใจถึงอันตรายของบุหร่ี 
และรณรงค์ให้งดสูบบุหร่ีอย่างน้อยก็ในวันดังกล่าว

งที่เคยได้ยนิกนัมาว่า	ภยัร้ายของบหุรี่นั้นมาจาก
สาร	‘นโิคตนิ’	แต่ในความเป็นจรงิแล้ว	นโิคตนิ
มใิช่สารอนัตรายที่เป็นตวัท�าร้ายอวยัวะต่าง	ๆ	
ในร่างกายของผู้สูบบหุรี่	หากเป็นเพยีงสารเสพตดิ	
ที่ท�าให้คนอยากกลบัไปสูบบหุรี่อยู่ตลอดเวลา	
ส่วนสารตวัจรงิที่เป็นตวัการท�าร้ายร่างกายของ
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คิดรู้ใช้
โดย Money Move

สิ่งไม่ดี	แต่ควรใช้โปรโมชั่นนี้เพื่อการบริหารค่าใช้จ่ายกับของ
ที่จ�าเป็น	หรือเป็นวิธีการบริหารค่าใช้จ่ายส่วนเกินที่เพิ่มขึ้นมาใน
แต่ละเดือน	เช่น	ต้องซื้อเครื่องซักผ้าใหม่แทนของเก่า	มีผ่อนจ่าย	
0%	10	เดือน	ก็ใช้	เพราะสามารถท�าให้เรารู้ค่าใช้จ่ายและกันเงิน
ไว้ล่วงหน้าได้	แต่ประเภทมือถือ	กล้อง	รุ่นใหม่	ๆ	ออกมา	แล้วใช้
โปรโมชั่นนี้	จะท�าให้เราเสียนิสัยกับการใช้จ่ายของที่ไม่จ�าเป็นได้
ง่าย	เพราะแม้จะมีการผ่อนจ่ายหารเฉลี่ย	10	เดือน	แต่หากใช้เงิน
อย่างนี้ซื้อของเพลินไปเรื่อย	ๆ	รวมบิลทุกสิ้นเดือนออกมาก็เป็นค่า
ใช้จ่ายก้อนใหญ่อยู่ดี
 ชอบซื้อของตุน ยิ่งตัวเราเป็นผู้หญิง	ความละเอียดลออใน
การจับจ่ายใช้สอยก็จะมากขึ้นเป็นพิเศษโดยธรรมชาติ	และจะ
ต้องตาไวมากหากเห็นค�าว่า	ซื้อ	1	แถม	1	ซื้อสินค้านี้ได้สิทธิพ่วง
สินค้านั้น	ซื้อเท่านั้นเพื่อใช้สิทธิไปแลกกินร้านอาหารโน้น	แต่เอา
เข้าจริงมีของกี่ชิ้นที่ซื้อเก็บไว้ในตู้แล้วมีเหตุต้องทิ้งไปก่อนจะได้ใช้	 
หรือของช้ินน้ันหมดอายุหรือหมดสภาพก่อนน�ามาใช้งาน	เอาเป็นว่า 
การตุนสินค้าซื้อมาเพื่อส�ารองใช้	1	-	2	เดือนก็น่าจะเพียงพอ	โดย
ยึดตามจ�านวนผู้อาศัยในบ้านเป็นหลักจะดีกว่า	อย่าเห็นแก่ของ
ถูกหรือของโปรโมชั่นเด็ดขาด	

	 การตดัตอนตั้งแต่ต้นการใช้จ่ายเช่นนี้น่าจะท�าให้สขุภาพเงนิ
ในกระเป๋าสตางค์เราแขง็แรงได้ไม่น้อย	

								ทว่า	ความฟรีของผู้บริโภคที่ได้มานั้น	จงอย่าลืมว่าในฟรี
ก็มีความร้ายกาจซ่อนอยู่	เพราะท�าให้เรามีโอกาสใช้เงินมือเติบ
มากขึ้นจากความสะดวกนี่แหละ	จึงอยากจะฝากนิสัยที่ต้องพึง
ระวังและเราควรรีบขจัดออกไปให้ไกลจากตัว
 การผูกความสุขจากการใช้เงิน เข้าข่ายประเภทเอะอะ	ๆ	
ก็ช้อป	หรือตกเป็นเคร่ืองมือการท�าการตลาดของสินค้า	ท่ีใช้
เซเลบริต้ี	บล็อกเกอร์ต่าง	ๆ	ได้ง่าย	หรือเรียกได้ว่า	พอเห็นเขา
รีวิวสินค้าใด	ๆ	ใจอยากจะอินเทรนด์และตามแฟช่ันน้ันในบัดดล	
ชนิดท่ีว่า	‘ของมันต้องมี	แฟช่ันมันต้องมา’	หรือประเภทท่ีชินกับ
ค�าว่า	‘ไปช้อปแก้เครียด	กินแก้เบ่ือกันดีกว่า’	ต้องเร่ิมหัดลดละเลิก
บ้าง	ไม่เช่นน้ันเงินในบัญชีลดลงอย่างรวดเร็วมาก	เพราะเวลาช้อป
ท่ีมีเงินสดอยู่ในกระเป๋าสตางค์	มักจะมีความยับย้ังช่ังใจในการช้อป
ได้มากกว่าการใช้บัตรเครดิต	หรือสแกนจ่ายผ่านสมาร์ตโฟน	
 ซื้อของนิยมผ่อนจ่าย ยิ่งบัตรเครดิตสถาบันการเงินใดออก
โปรโมชั่น	0%	ต้องขอลองหน่อย	ไม่ได้บอกว่าการผ่อน	0%	เป็น

ลด ละ เลิก...นิสัยทำาร้าย

ทุกวันนี้สถาบันการเงินมีการแข่งขันด้านการบริการมากขึ้น	รวมถึงการออกโปรโมชั่นร่วมรายการต่าง	ๆ	ที่
ท�าให้ผู้บริโภคสะสมแต้มใช้จ่าย	รูดบัตรเครดิตสะดวก	
การใช้คิวอาร์โค้ดบนออนไลน์แบงกิ้งในการช�าระเงิน	
โดยไม่ต้องพกเงินสด	และล่าสุดก็คือการโอนเงิน
ต่างธนาคารแล้วไม่ต้องช�าระค่าธรรมเนียม	

สุขภาพกระเป๋าสตางค์
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อบโต๊ะทำางาน
โดย แม่มะลิ

2 MINUTE RULE 
อยากปฏิวัติการทำางาน ง่ายนิดเดียว ด้วยหลัก 

‘เอาไว้ก่อน เดี๋ยวค่อยทำา’ บ่อยครั้งที่ใครหลายคนมักจะคิดและทำาแบบนี้ ซึ่งรู้หรือไม่ว่า
ถ้าคุณใช้ ‘ข้ออ้าง’ นี้ โดยคิดไปว่ามันเป็น ‘เหตุผล’ รู้ตัวอีกที สิ่งที่คุณผัดวันประกันพรุ่งไว้นี้

อาจกลายเป็นดินพอกหางหมูเข้าโดยที่คุณไม่รู้ตัวก็ได้  
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นักเขียน	เริ่มเขียนสัก	2	ประโยคลงใน
ไดอารีในแต่ละวัน	รู้ตัวอีกที	คุณอาจพบว่า
ตัวเองก�าลังอยู่กับการเขียนเป็นชั่วโมงก็ได้
หากต้องการฝึกนิสัยรักการอ่าน	ให้เริ่มเปิด
หนังสือและอ่านค�าน�าหน้าแรก	เพราะการ
อ่านค�าน�าหน้าแรกใช้เวลาไม่ถึง	2	นาที	
แน่นอน	รู้ตัวอีกที	คุณอาจอ่าน	3	บทแรก
จบไปแล้วก็ได้
	 หากตั้งใจว่าอยากวิ่งให้ได้	3	ครั้งต่อ
สัปดาห์	ในวันจันทร์	วันพุธ	วันศุกร์	
ขอให้เตรียมวางรองเท้าวิ่งไว้ที่หน้าประตู
บ้าน	และตัดสินใจโดยใช้เวลาให้น้อยกว่า	
2	นาทีในการออกวิ่ง	รู้ตัวอีกที	คุณอาจ
จริงจังกับการสะสมไมล์ในการวิ่งมากกว่า
จริงจังกับการเอนจอยอีตติ้งก็ได้
	 และสุดท้าย	หากต้องการบอกลาคุณ
คนเก่า	แล้วเปิดประตูรับคุณคนใหม่ที่ไฉไล
กว่า	จงลงมือท�าทุกอย่างที่จ�าเป็นในชีวิต
เสียเดี๋ยวนี้	เชื่อเถอะว่า	บางเรื่องใช้เวลา
ไม่ถึง	2	นาที	ก็ท�าเสร็จแล้ว		

ไม่ถึง	2	นาที”	นี่คือความจริงที่เป็นบันได
อีกขั้นที่ผู้คิด	2	Minute	Rule	ต้องการจะสื่อ	
ส�าหรับผู้ที่ต้องการจะน�าเคล็ดลับนี้ไปใช้
เพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองและการท�างาน	

กุญแจน�าทางสู่ความส�าเร็จคือ 
คิดแล้วต้องลงมือท�าทันที
	 เซอร์ไอแซก	นิวตัน	เคยกล่าวไว้ว่า	
“วัตถุจะรักษาสภาพการเคลื่อนที่ตราบเท่า
ที่ไม่มีแรงลัพธ์ภายนอกที่ไม่เป็นศูนย์มา
กระท�า”	หลักการนี้น�ามาปรับเพื่อท�าความ
เข้าใจการตัดสินใจปฏิวัติตัวเองเพื่อมุ่งสู่
ความส�าเร็จของงานที่คาดหวังเอาไว้ได้	คือ	
จะไม่มีอะไรเกิดข้ึนจนกว่าบุคคลน้ันตัดสินใจ
ปรับเปลี่ยน	แล้วลงมือท�าเพื่อมุ่งหวัง
ขับเคลื่อนตัวเองไปสู่ความส�าเร็จนั้น	
	 โดยแนวทางของกฎ	2	Minute	Rule	
เชื่อมาตลอดในทิศทางเดียวกันว่า	เมื่อคุณ
ตัดสินใจได้ว่าจะเริ่มท�าอะไรแล้วได้ริเริ่มมุ่ง
มั่น	ลงมือท�าสิ่งนั้นแล้ว	ปัจจัยต่าง	ๆ	
ก็จะเริ่มก่อร่างสร้างตัวและพัฒนาไปตาม
ครรลองที่น�าสู่ความส�าเร็จได้ไม่ยาก	
	 เพราะฉะนั้น	หากคุณต้องการเป็น

ก่อนท่ีอะไร	ๆ	จะสายเกินแก้ วันนี้เรามีเคล็ดลับดี	ๆ	มา
แชร์กัน	ขอเวลาแค่ไม่เกิน	
2	นาทีเท่านั้น	ในการปรับ
เปลี่ยน...ใช่แล้ว	คุณไม่ได้ 
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2 MINUTE RULE 

ฟังผิด	เพราะเทคนิค	2	Minute	Rule	ที่
ก�าลังจะน�ามาบอกเล่าต่อไปนี้	เป็นเทคนิค
ที่คนทั่วโลกพิสูจน์แล้วว่าน�ามาใช้ปฏิวัติ
ตัวเอง	ปฏิวัติการท�างานอย่างได้ผล	
	 โดยกฎ	2	Minute	Rule	นี้มาจาก
ไอเดียของ	เดวิด	อัลเลน	(David	Allen)	
ผู้เขียนหนังสือ	Getting	Things	Done	
ซึ่งเป็นหนังสือที่น�าเสนอเกี่ยวกับกลยุทธ์
การตลาด	หรือ	Productivity	ที่โด่งดังและ
ติดอันดับขายดีตลอดกาลในร้านหนังสือ
ต่าง	ๆ	ทั่วโลก

บันได 2 ขั้น เริ่มเปลี่ยนตัวเองด้วย กฎ 
2 Minute Rule
 Step 1 สิ่งไหนต้องทำาและใช้เวลา
มากกว่า 2 นาที อย่ารีรอ จงทำาทันที
	 ตอนหนึ่งในหนังสือ	Getting	Things	
Done	อธิบายว่า	“ที่ผ่านมามีเรื่องราว
มากมายเหลือเกินที่คุณปล่อยโอกาสที่จะ
ท�ามันให้ผ่านไป	ทั้งที่คุณสามารถท�าให้
เสร็จได้ในเวลาแค่	2	นาที	หรือน้อยกว่า
นั้น”	
	 ยกตัวอย่าง	กิจวัตรประจ�าวันง่าย	ๆ	
อย่างการล้างจานหลังมื้ออาหาร	ที่หลาย
คนเลือกที่จะวางจานเหล่านั้นไว้ในอ่างน�้า	
แทนที่จะล้างมันในทันทีที่กินอาหารเสร็จ	
ซึ่งใช้เวลาไม่ถึง	2	นาทีด้วยซ�้า	เช่นเดียวกัน
กับการท�างาน	อย่างการเดินเอาขยะที่โต๊ะ
ท�างานไปทิ้ง	การจัดโต๊ะท�างาน	หรือการ
ส่งอีเมลงานให้ลูกค้า	
	 ดังนั้น	ใครที่ต้องการเปลี่ยนตัวเอง	
จงบอกตัวเองเสมอว่า	หากการท�างานใด
ที่ต้องท�า	จงอย่าผัดผ่อน	ท�ามันเสียเลย
เดี๋ยวนั้น	เชื่อสิบางเรื่องใช้เวลาท�าไม่ถึง	
2	นาทีด้วยซ�้า
 Step 2 ใช้เวลาตัดสินใจในการ
ลงมือทำาให้น้อยกว่า 2 นาที เสมอ
	 “ส่วนใหญ่เป้าหมายความส�าเร็จของ
งานที่คุณวางไว้ต้องใช้เวลาท�ามากกว่า	2	
นาที	เสมอ	แต่สิ่งที่คุณต้องก้าวข้ามให้ได้
เพื่อไปถึงเป้าหมายนั้นคือ	การตัดสินใจที่
จะเริ่มลงมือท�า	ซึ่งท�าได้เลยโดยใช้เวลา

ท่ีมา : www.lifehack.org/articles/productivity/how-
stop-procrastinating-and-stick-good-habits-using-
the-2-minute-rule.html 
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ป
กษ์์โลก

เร่ือง : วิชชุ ชาญณรงค์  ภาพประกอบ : ข้าวตู

เบื้องต้น	Trashbot	ได้น�าไปทดลองใช้ในแม่น�้าชคิาโก	หุน่ยนต์ตวันี้
ถกูออกแบบมาให้มกีล้องและเชื่อมต่อกบัอนิเทอร์เนต็	ท�าให้สามารถ
ควบคมุการท�างานจากระยะไกลได้	‘นกิ	เวสลย์ี’	ผูร่้วมก่อตั้ง	Urban	
Rivers	เล่าว่า	พวกเขาเหน็ถงึประโยชน์ของหุน่ยนต์	Trashbot	เลยท�า
เป็นเกม	โดยใช้ชื่อว่า	‘Trashbot	Game’	ที่ให้คนทั่วโลกได้ลองเป็น
อาสาสมคัรขจดัขยะในแม่น�้า	และช่วยบรจิาคเงนิเป็นค่าบ�ารงุรกัษา
หุน่ยนต์ได้ด้วยอกีทาง	
	 นอกจากนี้	ความท้าทายในการพฒันาหุน่ยนต์ช่วยดแูล
สิ่งแวดล้อม	ยงัมเีจ้าหุน่ยนต์ปลาชื่อว่า	‘โซฟี’	(SoFi)	ซึ่งมปีระสทิธภิาพ
ในการด�าน�้าได้ลกึถงึ	50	ฟตุ	ภายในมชีิ้นส่วนอเิลก็ทรอนกิส์ที่ถกู
ห่อหุม้ไว้ด้วยยางซลิโิคน	หุน่ยนต์ตวันี้ใช้มอเตอร์ป๊ัมน�้าเข้าหางเป็น
แรงขบัเคลื่อนไปข้างหน้า	ใช้ส่วนครบีในการบงัคบัทศิทาง	และ
สามารถเคลื่อนไหวได้อตัโนมตั	ิซึ่งทมีนกัวทิยาศาสตร์ท�าการทดสอบ
โซฟี	โดยปล่อยให้มนัว่ายน�้าเคยีงข้างปลาจรงิ	ๆ	แล้วถ่ายรปูและ
วดิโีอความละเอยีดสงูด้วยเลนส์ฟิชอาย	ทั้งนี้	ตั้งเป้าที่จะปล่อย 
ฝงูปลาโซฟีออกสู่มหาสมทุร	เพื่อใช้ในการน�าทางปลาอื่น	รวมทั้งใช้
ตรวจจบัผูบ้กุรกุเข้าไปในทะเลแถบที่ต้องการอนรุกัษ์	หรอืใช้ในการ
เกบ็ตวัอย่างน�้า	และศกึษาธรรมชาตขิองมหาสมทุรที่ก�าลงัเผชญิ
ปัญหามลพษิอย่างหนกั	ซึ่งโซฟีอาจช่วยท�าแผนที่มลพษิ	อกีทั้งยงั
ช่วยท�าความสะอาดท้องทะเลได้ด้วย 

เพิ่มขึ้นเป็น	2.6	ล้านตวัในปี	2019	เพิ่มขึ้น	1	ล้านตวัเมื่อเทยีบกบัปี	
2015	เพราะโลกยคุ	4.0	ความต้องการใช้หุน่ยนต์ทั่วโลกมโีอกาส
เพิ่มขึ้น	ทั้งหุน่ยนต์อตุสาหกรรม	(Industrial	Robot)	และหุน่ยนต์บรกิาร	
(Service	Robot)	รวมถงึหุน่ยนต์รกัษ์โลกดูแลสิ่งแวดล้อมกม็กีบัเขาด้วย
 ในเมอืงไทย	หลายคนอาจพอรูจ้กักบัเจ้าหุน่ยนต์สญัชาตไิทย
อย่างเจ้ากรั๊บบอต	หุน่ยนต์ดนิสอ	และเจ้าหุน่ยนต์ท�าความสะอาด
ชายหาด	ซึ่งเจ้าตวันี้ได้รบัการพฒันาโดยภาควชิาวศิวกรรมเครื่องกล	
คณะวศิวกรรมศาสตร์	มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์	ความสามารถ
ของมนัคอื	ท�าหน้าที่จดัการขยะที่ฝังตวัอยูใ่นทรายโดยใช้ระบบ
ตกัผวิทรายแล้วใช้ตะแกรงร่อนแยกเมด็ทรายออกจากเศษขยะโดย
ใช้พลงังานสะอาดล้วน	ๆ	แม้เป็นแค่โมเดลเริ่มต้นก่อนถกูพฒันา
เอามาใช้ได้จรงิกถ็อืว่านี่เป็นนมิติหมายอนัดี
	 ขณะที่นวตักรรมต่างบ้านต่างเมอืง	กม็เีจ้า	Trashbot	หุน่ยนต์
เกบ็ขยะในสหรฐัอเมรกิา	เพื่อแก้ปัญหามลพษิขยะในแม่น�้าล�าคลอง
ต่าง	ๆ	โดยผูค้วบคมุอยูท่ี่ใดของโลกกไ็ด้	ซึ่งพฒันาขึ้นโดยกลุม่	Urban	
Rivers	องค์กรไม่แสวงหาผลก�าไรในเมอืงชคิาโกของสหรฐัอเมรกิา	

โรบอตฮีโร่  ช่วยเก็บขยะขจัดมลพิษ
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ฏเิสธไม่ได้ว่าการขบัเคลื่อนนวตักรรมแขนงต่าง	ๆ	
ของโลกทกุวนันี้	หุน่ยนต์เริ่มคบืคลานเข้ามามบีทบาท
มากขึ้นทกุท	ีไอเอฟอาร์	หรอื	The	International	
Federation	of	Robotics	สหพนัธ์หุน่ยนต์นานาชาต	ิ
คาดการณ์ว่า	ประชากรหุน่ยนต์ในโรงงานทั่วโลกจะ
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EA for Kids
เร่ือง : พ่ีอ้อม  ภาพประกอบ : ภัทรีดา ประสานทอง
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	 นอกจากวธิถีอดปลั๊กหลงัใช้งาน	เปิดไฟเท่าที่จ�าเป็น	หรอื
หยดุเปิด	-	ปิดตู้เยน็บ่อย	ๆ	น้อง	ๆ	รู้หรอืไม่ว่าจรงิ	ๆ	แล้ว	
เราสามารถประหยดัไฟฟ้าได้ตั้งแต่ขั้นตอนเลอืกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า
เลยนะ	แค่ท�าตามวธิทีี่พี่อ้อมแนะน�าต่อไปนี้
 	ศกึษาการท�างานของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เราจะซื้อ	เปรยีบเทยีบ
ยี่ห้อ	รุ่น	ว่ามขี้อด/ีข้อเสยี	การท�างานอย่างไร	และควรเลอืกซื้อ
รุ่นที่ใช้ก�าลงัไฟฟ้าน้อยกว่าเมื่อมรีะบบการท�างานที่เหมอืนกนั
 	เลอืกขนาดให้เหมาะสมกบัขนาดของที่อยู่อาศยัของเรา	
เช่น	การตดิแอร์ในห้องขนาดเลก็	กค็วรซื้อแอร์ตวัเลก็ลง	เพราะ
การซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่เกนิไป	จะท�าให้เราเสยีพลงังาน
และค่าใช้จ่ายโดยไม่จ�าเป็น

 	เลอืกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้ารุ่นที่มฉีลากประหยดัไฟเบอร์	5	
เพราะเป็นสนิค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ผ่านการทดสอบประสทิธภิาพ
และรบัรองเรื่องการประหยดัพลงังานเป็นที่เรยีบร้อยแล้ว	
 	เลอืกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มคีวามคงทนแขง็แรง	ไม่มรีอยบบุ	
ช�ารดุ	และควรมเีครื่องหมายรบัรองคณุภาพ	จากส�านกังาน
มาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม	(สมอ.)	
 	เลอืกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มคีู่มอืการใช้งาน	เพื่อเราจะใช้ได้
อย่างถูกต้อง	ซึ่งส่งผลให้เครื่องใช้ไฟฟ้านั้น	ๆ	มอีายกุารใช้งาน
ยาวนานขึ้น	และช่วยประหยดัไฟฟ้าได้อกีด้วย
	 แค่ท�าตามหลกัการง่าย	ๆ	นี้	กเ็ป็นการช่วยประหยดัพลงังาน
ไฟฟ้าได้แล้ว	น้อง	ๆ	อย่าลมืบอกต่อคณุพ่อคณุแม่ด้วยนะคะ		

เลือกซ้ือเคร่ืองใช้ไฟฟ้าเป็น ก็ช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้นะ
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EA Photo Club
โดย : จุลล์ จูงวงศ์

กล้อง Yashica Electro 35 รุ่น GS 
บอดี้สีเงิน ผลิตในช่วงปี ค.ศ. 1970 

เอื้อเฟื้อโดย Maiimaii D.

กล้อง Yashica Electro 35 GSN บอดี้สีเงิน 
และ Electro 35 GTN บอดี้สีดำา ผลิตในช่วงปี 
ค.ศ. 1973 - 1977

ฟิล์ม	4	x	5	นิ้ว	หรอืใหญ่กว่านั้น	สามารถตอบสนองความต้องการแก่ผู้บรโิภคได้หลาก
หลายรูปแบบ
	 กล้องแมนนวลโฟกสัตวัแรกที่ผมได้มโีอกาสใช้	และท�าให้ผมสนใจการถ่ายภาพขึ้นมา	
คอื	Yashica	Electro	35	ซึ่งได้รบัมาจากคณุพ่อราวปี	พ.ศ.	2535	กล้องตวันี้เป็นกล้องเรนจ์
ฟายเดอร์	(Rangefinder)	รุน่ยอดนยิมจากค่ายยาชก้ิา	ประเทศญี่ปุน่	มาพร้อมเลนส์	45	มม. 
f/1.7	แบบตดิตายตวักบักล้อง	ไม่สามารถเปลี่ยนเลนส์ได้	เลนส์ตวันี้มไีดอะแฟรม	5	ใบ	
มรีูรบัแสงแคบสดุที่	f/16	สามารถโฟกสัได้ใกล้สดุ	80	ซม.	และใส่ฟิลเตอร์ขนาด	55	มม.	

วันวานยังหวานอยู่

ฉบบันี้ขอพาทกุท่านย้อนยคุสมยัสกัเลก็น้อยราวสี่ทศวรรษ	ไปในช่วงที่กล้องฟิล์ม
ยงัรุ่งเรอืง	ในขณะนั้นมกีล้องฟิล์มหลากหลายประเภทและขนาดวางขาย
ในตลาด	ตั้งแต่กล้องขนาด	135	หรอืกล้องที่ใช้ฟิล์มกลกั	35	มม.	(ขนาดภาพ	
36	x	24	มม.)	ที่หลายท่านคุ้นเคย	ไปจนถงึกล้อง	Large	Format	ที่มขีนาด

ตอน YASHICA ELECTRO 35
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ผลติในช่วงปี	ค.ศ.	1966	-	1977	ตวักล้องมนี�้าหนกัประมาณ	750	กรมั	ยาชกิ้ากล่าวว่า
สามารถขายกล้องซรีสี์นี้ได้ถงึ	8	ล้านตวัในช่วงเวลา	15	ปี
	 Electro	35	รุ่นแรกสดุที่ผลติออกมาในปี	ค.ศ.	1966	จะสามารถตั้งค่าความไวแสง
ฟิล์มได้ระหว่าง	ASA	12	-	400	เท่านั้น	ลอ็ตต่อมาเป็น	Electro	35	G	ผลติในปี	ค.ศ.	1968	
ค่าความไวแสงฟิล์มสูงสดุจะขยายขึ้นไปอยู่ที่	ASA	500	รุ่นถดัมาคอื	Electro	35	GS/	GT	
ผลติในปี	ค.ศ.	1970	มกีารปรบัปรงุแผงวงจรอเิลก็ทรอนกิส์ภายในให้ดขีึ้น	และปรบัช่วง
การตั้งค่าความไวแสงฟิล์มเป็นระหว่าง	ASA	25	-	1000	และรุ่นสดุท้ายของซรีสี์นี้	คอื	
Electro	35	GSN	(บอดี้สเีงนิ)	/	GTN	(บอดี้สดี�าล้วน)	เริ่มผลติในปี	ค.ศ.	1973	จะปรบัปรงุ
ในส่วนของฐานเสยีบแฟลชจากเดมิที่เป็น	Cold	Shoe	(ไม่ซงิค์กบัแฟลชภายนอก)	ให้เป็น
แบบ	Hot	Shoe	โดยที่ยงัมชี่อง	PC	เหมอืนเดมิ
	 กล้องรุ่นนี้ถอืว่าทนัสมยัมากในช่วงที่ออกวางจ�าหน่าย	เพราะเป็นกล้องระบบ
อเิลก็ทรอนกิส์ที่มโีหมด	‘ออโต้’	หรอื	Aperture	Priority	ในตวั	คอื	ผู้ใช้สามารถตั้งค่า 
รูรบัแสงที่ต้องการ	แล้วกล้องจะตั้งความเรว็ชตัเตอร์ที่เหมาะสมให้โดยอตัโนมตัิ	โหมดการ
ท�างานอื่นมอีกี	2	โหมด	คอื	โหมดแฟลช	(Flash)	และโหมดชตัเตอร์	B	(Bulb)	ชดุชตัเตอร์
ของกล้องเป็นแบบ	Leaf	Shutter	เปิดรบัแสงได้ตั้งแต่	30	วนิาที	ไปจนถงึความเรว็สูงสดุที่	
1/500	วนิาท	ีไม่มแีบ่งขั้นเป็นสต๊อป	(Step-less)	และมเีสยีงชตัเตอร์ที่เบามาก	สามารถ
สมัพนัธ์กบัแฟลชได้ทกุความเรว็ชตัเตอร์	ถ้าไม่ใส่แบตเตอรี่	ชตัเตอร์จะยงัท�างานได้ที่
ความเรว็ชตัเตอร์สูงสดุคอืที่	1/500	วนิาที
	 Electro	35	ยงัมรีะบบเตอืนความเรว็ชตัเตอร์ด้วย	ถ้าความเรว็ชตัเตอร์สูงกว่า	1/500	
วนิาท	ีจะขึ้นเตอืนสแีดง	และถ้าความเรว็ชตัเตอร์ต�่ากว่า	1/30	วนิาท	ีจะขึ้นไฟเตอืนสเีหลอืง	
เป็นการเตอืนให้รู้ว่าเราต้องพยายามถอืกล้องนิ่ง	ๆ	หรอืใช้ขาตั้งกล้อง	เพื่อภาพที่ออกมา
จะได้ไม่สั่นไหว

ตอน YASHICA ELECTRO 35

ด้านบนของกล้อง Yashica Electro 35 GTN 
(บน) และ Electro 35 GSN (ล่าง)

ในปัจจุบันมีผู้สนใจกล้องรุ่นนี้เป็นจำานวนมาก 
ด้วยความที่ใช้ง่าย คุณภาพดี ราคาไม่แพง 
จนหลายคนให้สมญาว่า ‘ไลก้าคนยาก’

	 การโฟกสัผ่านช่องมองภาพที่เป็นแบบเรนจ์ฟายเดอร์อาจ
จะยากสกัหน่อยส�าหรบัมอืใหม่	แต่สามารถท�าความคุ้นเคย
ได้ไม่ยาก	และด้วยความที่เราไม่ได้เลง็ภาพโดยตรงผ่านเลนส์	
ช่องมองภาพแบบนี้จงึเหมาะกบัการถ่ายภาพขาว	-	ด�า	หรอื
ภาพอนิฟราเรดมาก
	 ปัจจบุนั	Electro	35	เป็นกล้องเรนจ์ฟายเดอร์ที่ได้รบั
ความสนใจในหมู่ผู้ที่ชื่นชอบการถ่ายภาพด้วยฟิล์มเป็น
อย่างมาก	ด้วยดไีซน์ของตวักล้องที่ดูคลาสสกิ	การใช้งาน
ที่ค่อนข้างง่าย	และราคาค่าตวัที่ไม่สูงนกั	สามารถหา
กล้องสภาพดมีาครอบครองได้ในช่วงราคาประมาณ	3,000	
-	4,000	บาท	




