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เป็นวารสารรายเดือน จัดทำาขึ้น
เพ่ือพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลาง
เชื่อมสัมพันธ์และความเข้าใจอันดี 
ระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
พนักงาน และหน่วยงานต่าง ๆ 
โดยทำาหน้าที่เป็นศูนย์รวมข่าวสาร
เกี่ยวกับการดำาเนินงาน กิจกรรม
ต่าง ๆ รวมถึงบทความในวารสาร
สายใจไฟฟ้าทุกฉบับล้วนเป็น
ข้อเขียนโดยทัศนะอิสระของผู้เขียน
แต่ละท่าน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ไม่จำาเป็นต้องเห็นพ้องด้วยเสมอไป

เพื่อแม่หลวง แห่งแผ่นดิน
	 สงิหาคมถอืเป็นเดอืนส�าคญัที่เราชาวไทยจะได้ร�าลกึถงึพระมหากรณุาธคิณุ	
สมเดจ็พระนางเจ้า	สริกิติิ์	พระบรมราชนินีาถ	ในรชักาลที่	9	ผู้เป็นแม่หลวงแห่ง
แผ่นดนิที่อยู่ในหวัใจคนไทยเสมอมา	พระราชกรณยีกจิมากมายที่ทรงท�าเพื่อ
ประโยชน์สขุของประชาชนนั้น	คงไม่สามารถหาค�าบรรยายใด	ๆ	อธบิายได้ถงึ
คณุค่าของน�้าพระราชหฤทยัที่ทรงห่วงใยทกุข์สขุของราษฎร	ทรงเป็นแบบอย่าง
ของความดงีาม	แบบอย่างของกลุสตรผีู้งามพร้อม	และเหนอือื่นใดคอืทรงเป็น
แบบอย่างของแม่ผู้ยิ่งใหญ่	‘สายใจไฟฟ้า’	ฉบบันี้จงึน�าเรื่องราวโครงการใน
พระราชด�ารทิี่ส�าคญัในสมเดจ็พระนางเจ้าฯ	มาเล่าสู่กนัอ่านอกีครั้ง	เพื่อให้ทกุคน
ตระหนกัถงึความดงีาม	ว่าแท้จรงินั้นเกดิขึ้นจากหวัใจอนัมุ่งมั่นของเราเอง	ดงัที่
พระองค์ท่านทรงปฏบิตัมิาโดยตลอด
	 นอกจากนี้	ผู้อ่านจะได้ท�าความรู้จกักบัโครงการก่อสร้างระบบเคเบลิใต้ดนิ
ส�าหรบัเมอืงไทย	อนัเป็นโครงการช่วยส่งเสรมิภมูทิศัน์เมอืงต่าง	ๆ	ให้แลดเูป็นระเบยีบ	
สวยงามน่าอยู่	ซึ่งการไฟฟ้า-ส่วนภูมภิาคได้ด�าเนนิโครงการนี้จนแล้วเสรจ็บนถนน
หลายสายในเมอืงไทย	สร้างความภาคภูมใิจให้กบัชาวเมอืงนั้น	ๆ	เลยทเีดยีว
	 ทกุโครงการของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคล้วนเกดิขึ้นมาเพื่อความสขุของคนไทย	
พร้อมกบัตามรอยเบื้องพระยคุลบาท	สร้างสรรค์สิ่งดงีามคู่แผ่นดนิ	เพราะรอยยิ้ม
ของคนไทยคอืสิ่งที่มคี่าที่สดุส�าหรบัเรา...ชาวการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคค่ะ

นางกัลยา	แตงเกษม
บรรณาธิการ

วารสารฉบับนี้ผลิตมาจากกระดาษรีไซเคิล 
และพิมพ์ด้วยหมึกถั่วเหลือง เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

หัวใจของแม่ คือ 
ห้องเรียนของลูก

Henry Ward Beecher

ติดตามวารสารสายใจไฟฟ้าทาง	Facebook	Fanpage	ได้ที่										saijaifaifa	magazine
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บทความ เทิดพระเกียรติ
โดย กองบรรณาธิการ

ตามรอยแม่หลวงแห่งแผ่นดนิ
สัมผัสหัวใจแห่งกำรให้ที่ยิ่งใหญ่

แม่หลวงของแผ่นดิน นักอนุรักษ์ผู้ยิ่งใหญ่ ผู้มีหัวใจเปี่ยมด้วยพระเมตตาในพสกนิกรไทยทุกหมู่หล้า 
ภาพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำาเนินเยี่ยมเยียน

ราษฎรในถิ่นทุรกันดาร เคียงคู่กับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ล้วนเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวไทยมายาวนาน โดยเฉพาะความมุ่งมั่นจากนำ้าพระราชหฤทัย

อันยิ่งใหญ่ที่ปรากฏผ่านพระราชกรณียกิจสำาคัญหลายด้าน ซึ่งเราชาวไทยไม่เคยลืม
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สืบสานต�านานโครงการศลิปาชพี
	 งานศลิปหตัถกรรมพื้นบ้าน	ที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยมใีครเหน็คณุค่า	
หากแต่ปัจจบุนักลายเป็นมรดกทางวฒันธรรมที่เชดิหน้าชตูาของ
คนไทยและประจกัษ์สายตาแก่ชาวโลก	ด้วยพระปรชีาสามารถ
และสายพระเนตรอนัยาวไกลของสมเดจ็พระนางเจ้าฯ	พระบรม
ราชนินีาถ	ในรชักาลที่	9	ที่ได้ทรงน�าภูมปิัญญาท้องถิ่นจาก
ภูมภิาคต่าง	ๆ	มาพฒันา	ส่งเสรมิและอนรุกัษ์งานหตัถกรรมพื้นบ้าน
มใิห้เสื่อมสูญไป	ไม่ว่าจะเป็นงานฝีมอื	งานช่าง	งานทอผ้า	
จกัสาน	งานปั้น	งานแกะสลกั	และงานประดษิฐ์	ซึ่งภายหลงัได้
จดัตั้งเป็นโครงการศลิปาชพีขึ้นเมื่อวนัที่	21	กรกฎาคม	พ.ศ.	2519	
	 ต่อมาในปี	พ.ศ.	2522	ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ	ให้ก่อตั้งโรงฝึก

ศลิปาชพีแขนงต่าง	ๆ	รวมทั้งขยายโรงฝึกศูนย์ศลิปาชพีในภูมภิาค
ต่าง	ๆ	ขึ้นตามความถนดั	และลกัษณะเฉพาะของแต่ละท้องถิ่นนั้น	ๆ  
โปรดให้จดัหาครูผู้ช�านาญไปฝึกอบรมให้ความรู้แก่ชาวบ้าน	
พร้อมพระราชทานวสัดอุปุกรณ์ที่ใช้ในการผลติ	เมื่อผลติได้แล้ว
จะทรงรบัซื้อผลติภณัฑ์ไว้ทกุชิ้นและทกุระดบัฝีมอืเพื่อให้ทาง
มูลนธิสิ่งเสรมิศลิปาชพีน�าไปจ�าหน่ายต่อ	นอกจากนี้	ทรงให้เปิด
สอนงานหตัถกรรมทกุประเภทแก่ราษฎรผู้ยากไร้ในสวนจติรลดา	
ทรงรบัเดก็ยากจนและการศกึษาน้อยเข้ามาเป็นนกัเรยีนศลิปาชพี	
อกีทั้งทรงเสาะหาครูผู้มฝีีมอืที่ยงัหลงเหลอือยู่	มาถ่ายทอดผลงาน
หมนุเวยีนไปทั่วประเทศเป็นประจ�าทกุปี	ท�าให้งานหตัถกรรม
ท้องถิ่นไทยยงัคงมลีมหายใจและถูกมองเหน็
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ผ้าไหมไทย ใต้ร่มพระบารมี
	 จากผ้าซิ่นไหมไทย	ที่มกีารถกัทอในรปูแบบต่าง	ๆ	อนัเป็น
เอกลกัษณ์ของชาวบ้านในท้องถิ่นของประเทศไทย	เกดิความสะดดุ
สายพระเนตรของสมเดจ็พระนางเจ้าฯ	พระบรมราชนินีาถ	ใน
รชักาลที่	9	ที่ทรงมองเหน็ถงึความงดงามที่แฝงอยูใ่นงานหตัถกรรม
ทอผ้าของไทย	จงึมพีระราชด�ารใิห้เหล่าชาวบ้านทอผ้าไหมเป็น
อาชพีเสรมิ	ด้วยเหน็ว่าผ้าไหมที่สตรพีากนัสวมใส่มาเฝ้ารบัเสดจ็นั้น	
มคีวามสวยงาม	วจิติรบรรจง	และมลีกัษณะเฉพาะที่แตกต่างกนัไป
อย่างมเีสน่ห์	พระองค์จงึทรงสนบัสนนุให้ชาวบ้านโดยเฉพาะทาง
ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	ใช้เวลาว่างในการตดัเยบ็ผ้าไหมเป็น
อาชพีเสรมิหลงัว่างเว้นจากการท�ากสกิรรม	เพื่อแก้ปัญหาความ
ยากจน	และขาดแคลนรายได้ที่แน่นอนในการเลี้ยงดูครอบครวั	

	 ด้วยสายพระเนตรที่มองการณ์ไกลของสมเดจ็พระนางเจ้าฯ	
พระบรมราชนินีาถ	ในรชักาลที่	9	บวกกบัลวดลายบนผนืผ้าและ
วธิกีารถกัทอผ้าไหม	ซึ่งล้วนเป็นภูมปิัญญาไทย	ที่สบืทอดจากรุ่น
สู่รุ่นจนยากที่จะเลยีนแบบได้	ปัจจบุนัผ้าไหมของไทยกลายเป็น
สนิค้าส่งออกและเป็นที่รู้จกัไปแล้วทั่วโลกในนาม	‘Thai	Silk’	
ได้พระราชทานสญัลกัษณ์	‘นกยูง’	อนัเป็นเครื่องหมายรบัรอง
คณุภาพของผ้าไหมไทย	นอกจากนี้	พระองค์ยงัทรงส่งเสรมิให้
เกษตรกรปลูกหม่อนเลี้ยงไหม	และท�างานหตัถกรรมทอผ้าไหม	
จนกลายเป็นอาชพีที่มั่นคง	ท�าให้ชาวบ้านมรีายได้ยั่งยนื	ไม่ต้อง
ละทิ้งถิ่นฐานไปท�างานในเมอืงใหญ่	อกีทั้งยงัเป็นการอนรุกัษ์
วฒันธรรมท้องถิ่นและการทอผ้าแบบโบราณ	ไม่ให้สูญหายไป
ตามกาลเวลา
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จากสายพระเนตรท่ีทรงห่วงใย 
‘ป่าไม้ สายน�า้ และสตัว์ป่า’ 
	 “พระเจ้าอยู่หวัเป็นน�้า	ฉนัจะเป็นป่า	ป่าที่ถวายความ
จงรกัภกัดตี่อน�้า	พระเจ้าอยู่หวัสร้างอ่างเกบ็น�้า	ฉนัจะสร้างป่า”	
พระราชด�ารสัของสมเดจ็พระนางเจ้าฯ	พระบรมราชนินีาถ	
ในรชักาลที่	9	ที่สะท้อนให้เหน็ถงึความรกัและหวงแหนในผนืป่า	
ทรพัยากรอนัล�้าค่าของประเทศไทย	จนภายหลงักลายเป็นจดุเริ่มต้น
ของโครงการอนรุกัษ์ทรพัยากรป่าไม้และสตัว์ป่าขึ้นอกีมากมาย	เพื่อ
มุ่งเน้นให้คนสามารถใช้ชวีติร่วมกบัผนืป่าได้อย่างพึ่งพาอาศยักนั	
เช่น	โครงการป่ารกัน�้า	โครงการพฒันาป่าไม้อนัเนื่องมาจาก
พระราชด�ารสิวนป่าสริกิติิ์		โครงการอนรุกัษ์ทรพัยากรป่าไม้และ
สตัว์ป่าในพื้นที่ป่ารอยต่อ	5	จงัหวดั	(ภาคตะวนัออก)	อนัเนื่องมาจาก
พระราชด�าริ	เป็นต้น
	 เมื่อทกุสรรพสิ่งล้วนมคีวามเชื่อมโยงและเกื้อกูลกนัอย่าง
เป็นห่วงโซ่	ทั้งป่าไม้	สายน�้า	และสตัว์ป่า	งานด้านการอนรุกัษ์
ทรพัยากรป่าไม้และธรรมชาตขิองสมเดจ็พระนางเจ้าฯ	พระบรม
ราชนินีาถ	ในรชักาลที่	9	จงึมใีห้คนไทยได้เหน็กนัเรื่อยมา	
อกีหลายโครงการในพระราชด�าริ	นบัเป็นจดุเริ่มต้นและต่อยอด
ให้องค์กรต่าง	ๆ	ทั้งภาครฐัและเอกชน	หนัมาใส่ใจและช่วยกนั
อนรุกัษ์ทรพัยากรป่าไม้และธรรมชาตกินัอย่างจรงิจงั	เช่น	การจดั
กจิกรรม	CSR	ปลูกป่า	ปล่อยเต่า	สร้างฝาย	เพื่อเพิ่มจ�านวน
ประชากรป่าไม้	สตัว์พนัธุ์หายาก	ตลอดจนช่วยกนัรกัษาสมดลุ
ของระบบนเิวศ

พระราชนีิกับการอนรุกัษ์ท้องทะเล
	 สมเดจ็พระนางเจ้าฯ	พระบรมราชนินีาถ	ในรชักาลที่	9		
ไม่เพยีงแต่จะทรงมคีวามหวงแหนในทรพัยากรป่าไม้และสตัว์ป่า	
ที่นบัวนัมแีต่จะลดน้อยลงไปทกุขณะเท่านั้น	แต่ทรพัยากรธรรมชาติ
ทางทะเลของไทย	ทั้งสตัว์น�้า	เต่าทะเล	ปะการงั	และพนัธุพ์ชืต่าง	ๆ	
พระองค์ทรงห่วงใยและตระหนกัถงึความส�าคญัเป็นอย่างมากเช่น
เดยีวกนั	จงึมพีระราชเสาวนยี์ให้ด�าเนนิโครงการเกี่ยวกบัการ
อนรุกัษ์ทรพัยากรทางทะเลไว้มากมาย	อาทิ	โครงการอนรุกัษ์เต่า
ทะเล	โดยพระราชทานเกาะมนัใน	จงัหวดัระยอง	ซึ่งรฐับาลเคย
น้อมเกล้าฯ	ถวาย	ให้จดัตั้งเป็นศูนย์อนรุกัษ์และเพาะขยายพนัธุ์
เต่าทะเล	เช่น	เต่ามะเฟือง	เต่าตนุ	เต่ากระ	เต่าหญ้า	ฯลฯ		
	 นอกจากนี้	ยงัทรงให้มกีารจดัตั้งโครงการฟื้นฟูทรพัยากร
ชายฝั่งทะเลอนัเนื่องมาจากพระราด�าริ	เมื่อปี	พ.ศ.	2544	เพื่อ
ส่งเสรมิและฟื้นฟูทรพัยากรทางทะเลด้วยแนวปะการงัเทยีม	ท�าให้
ในเวลาต่อมา	มหีน่วยงานราชการและชาวประมง	รวมตวักนั
สานต่อพระราชด�ารใินการจดัสร้างปะการงัเทยีม	เพื่อดงึดูดให้
สตัว์น�้าเข้ามาอยู่อาศยั	เป็นที่หลบภยั	รวมทั้งเป็นแหล่งอาหาร
และแหล่งสบืพนัธุ์ของสตัว์น�้า	ตลอดจนท�าให้ชาวประมงสามารถ
ท�าการประมงได้อย่างต่อเนื่อง	ยั่งยนื	และไม่เป็นการไปท�าลาย
หรอืรบกวนสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาตใิต้ท้องทะเลโดยมไิด้ตั้งใจ 
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ร่วมฟื้นฟูคุณภาพชีวิต 
ผู้ประสบอุทกภัย
กาลเวลาช่วยเยยีวยาความสญูเสยี	แต่สิ่งปลกูสร้างที่ถูก
ท�าลายจากเหตอุทุกภยั	ต้องได้รบัการฟ้ืนฟูและซ่อมแซม
เป็นการด่วน	ด้วยเหตนุี้	พระเจ้าหลานเธอ	พระองค์เจ้า 
พชัรกติยิาภา	จงึทรงเปิดโครงการ	‘เครอืข่ายช่วยเหลอืฟ้ืนฟู
คณุภาพชวีติของประชาชนที่ได้รบัผลกระทบจากอทุกภยั 
ของมูลนธิอิาสาเพื่อนพึ่ง	(ภาฯ)	ยามยาก’	โดยมนีายวทิยา	 
จนัทร์ฉลอง	ผูว่้าราชการจงัหวดัสกลนคร	นายวฒุเิกยีรติ	 
กติคิณุไพโรจน์	ผูพ้พิากษาหวัหน้าศาลจงัหวดัสกลนคร	พร้อม
กรรมการมลูนธิอิาสาเพื่อนพึ่ง	(ภาฯ)	ยามยาก	เฝ้ารบัเสดจ็	
ด้านการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคได้น�าทมีจติอาสา	น�าโดย 
นายเจดจ็	วศิร	ีผูอ้�านวยการการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	เขต	1	 
(ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื)	จงัหวดัอดุรธาน	ีนายเกรยีงศกัดิ์	
ทศศะ	ผูจ้ดัการการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	อ�าเภอพงัโคน	ร่วมกบั
ทมีวศิวกร	พนกังานช่างไฟฟ้า	และนกัศกึษาจากมหาวทิยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน	วทิยาเขตสกลนคร	จงัหวดั
สกลนคร	จ�านวน	50	คน	ช่วยกนัซ่อมแซม	ปรบัเปลี่ยน
อปุกรณ์ไฟฟ้าให้กบั	4	โรงเรยีน		4	วดั	และ	269	ครวัเรอืน 
จากหมูบ้่านแก้ง	หมู่บ้านโนนสงู	และหมูบ้่านขนุภูม	ิให้มี
ความพร้อมใช้งานอย่างปลอดภยั	ตามโครงการเครอืข่าย 
ช่วยเหลอืฟ้ืนฟคูณุภาพชวีติของประชาชนที่ได้รบัผลกระทบ
จากอทุกภยั	ของมลูนธิอิาสาเพื่อนพึ่ง	(ภาฯ)	ยามยาก  

คว้าเหรียญทองแบดมินตัน
ระดับโลก
นบัเป็นข่าวดแีละท�าให้ชาวการไฟฟ้าส่วนภมูภิาคได้เฮกนั
สนั่น	เมื่อนายวรพจน์	สมจรยิา	พนกังานการไฟฟ้า 
ส่วนภมูภิาคอ้อมน้อย	จงัหวดันครปฐม	คว้าเหรยีญทอง
แบดมนิตนัชงิแชมป์โลกมาครองในรายการแข่งขนั	
Manorama	World	Senior	Championships	2017	หรอืการ
แข่งขนัแบดมนิตนัอาวโุสชงิแชมป์โลก	ซึ่งจดัขึ้นที่ประเทศ
อนิเดยีเมื่อกลางเดอืนกนัยายนที่ผ่านมา	ส�าหรบัการ
แข่งขนัในครั้งนี้	มนีกักฬีาแบดมนิตนัอาวโุสไทยช่วยกนั 
ท�าผลงานจนผ่านเข้ามาลุน้แชมป์มากสดุถงึ	8	รุน่	และ
นกักฬีาแบดมนิตนัอาวโุสไทยยงัสามารถท�าผลงาน 
ได้อย่างยอดเยี่ยม	จนคว้าแชมป์มาครองได้มากที่สดุถงึ	 
5	รุน่ด้วยกนั	หนึ่งในนั้นคอื	นายวรพจน์	สมจรยิา	ที่ลง
แข่งขนัประเภทชายคู่รุน่อาย	ุ40	ปี	ร่วมกบัพรเทพ	อิ่มแก้ว	
โดยสามารถเอาชนะ	ก๊ก	เฉนิเกา	กบัฉ	ีเหมง็หล�า	นกักฬีา
แบดมนิตนัชาวมาเลเซยีไปได้ขาดลอย	2	-	0	เกม	22	-	20	
และ	21	-	16	โดยใช้เวลาแข่งขนั	34	นาท ี 

PEA life
เรยีบเรยีง : กองบรรณาธิการ
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อกีหนึ่งงานที่ได้รบัความสนใจอย่างล้นหลามจากเหล่าโปรแกรมเมอร์หรอืนกัพฒันา
ซอฟต์แวร์ทั่วทั้งอาเซยีน	ส�าหรบั	Smart	Energy	Hackathon	Southeast	Asia	ครั้งที่	1	
ซึ่งจดัขึ้นเป็นครั้งแรกในเมอืงไทยโดย	GIZ	ประเทศไทย	ภายใต้การสนบัสนนุโดย	
การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	เพื่อส่งเสรมิการพฒันานวตักรรมด้าน	Smart	Energy	และ
พฒันาผู้ประกอบการรายใหม่	ๆ	ภายในงานมกีจิกรรมแข่งขนัแก้โจทย์	Smart	
Energy	สดุท้าทายในหวัข้อ	‘Advance	Solar	Rooftop’	โดยสมาชกิที่เข้าร่วมแข่งขนั	
ประกอบไปด้วยอจัฉรยิะจากหลากหลายอาชพี	ทั้งนกัพฒันาซอฟต์แวร์	ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านพลงังาน	นกัวเิคราะห์ข้อมลูจากไทยและอาเซยีน	จ�านวน	100	คน	(แบ่งเป็นทมี	
ทมีละ	3	-	5	คน)	ส�าหรบัผู้ชนะเลศิที่คว้ารางวลั	People’s	Choice	ในครั้งนี้	ได้แก่	
นายต้องพงศ์	ศรบีญุ	พนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	สงักดัสายงานวางแผนและ
พฒันาระบบไฟฟ้า	งานนี้มนีางศริมิา	เมอืงคุ้ม	ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	
ให้เกยีรตเิข้าร่วมงาน	ณ	อาคารจามจรุี	จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

คว้ารางวัล People’s Choice ในงาน Smart 
Energy Hackathon Southeast Asia ครัง้ท่ี 1
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เปิดตัว PEA HiVE Platform ต้นแบบบ้านพลังงานอัจฉริยะ

ก
ด้วยนวตักรรม	พฒันางานด้วย
เทคโนโลย’ี	โดยส่งเสรมิการน�า
นวตักรรมและพลงังานทดแทนมาใช้	
ตลอดจนเพิ่มประสทิธภิาพในการ
ท�างานและสนบัสนนุธรุกจิใหม่	ๆ	
เพื่อตอบโจทย์ด้านการบรกิาร	มุ่งสู่	
‘การไฟฟ้าแห่งอนาคต’

ารไฟฟ้าส่วนภูมภิาคเตรยีม
ความพร้อมก้าวสู่	PEA	4.0	
หรอืการไฟฟ้าแห่งอนาคต	
ด้วยนโยบาย	‘พฒันาคน

	 หนึ่งในผลงานที่เป็นรูปธรรมและ
ตอบโจทย์การเป็น	PEA	4.0	กค็อื	PEA	
HiVE	Platform	หรอืแพลตฟอร์มระบบ
บรหิารและจดัการพลงังานอจัฉรยิะ
ส�าหรบับ้านพกัอาศยั	ซึ่งเปิดตวัไปเมื่อ
ต้นเดอืนกนัยายน	2560	โดยมนีาย
เสรมิสกลุ	คล้ายแก้ว	ผู้ว่าการการไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาค	เป็นประธานเปิดงาน	‘การ
พฒันาต้นแบบแพลตฟอร์มระบบบรหิาร
และจดัการพลงังานอจัฉรยิะการไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาค	(PEA	HiVE	Platform)	

ส�าหรบับ้านพกัอาศยั’	
	 งานนี้ได้รบัเกยีรตจิากคณะ
กรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคเข้าร่วม	
อาท	ินายสรุงค์	บูลกลุ	นายดนชุา	
พชิยนนัท์	นายปฏคิม	วงษ์สวุรรณ	
รศ.	ดร.วสิทุธิ์	สนุทรกนกพงศ์	และ
นางสาวพรรณภิา	อภชิาตบตุร	ผู้บรหิาร	
PEA	พร้อมด้วยผู้แทนจากการไฟฟ้า
ฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย	(กฟผ.)	
การไฟฟ้านครหลวง	(กฟน.)	การประปา
ส่วนภูมภิาค	(กปภ.)	บรษิทั	ทโีอที	
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จ�ากดั	(มหาชน)	และบรษิทั	กสท.	
โทรคมนาคม	จ�ากดั	(มหาชน)	
	 ที่ผ่านมา	การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	
ได้วจิยัและพฒันาแพลตฟอร์มเพื่อเชื่อม
อปุกรณ์ภายในบ้านและอาคารจดัการ
ด้านพลงังานให้มปีระสทิธภิาพสูงสดุมา
โดยตลอด	ทั้งยงัส่งเสรมิการใช้พลงังาน
ทดแทน	เช่น	ระบบผลติพลงังานไฟฟ้า	
และพฒันามาเป็น	PEA	HiVE	Platform	
ซึ่งมจีดุเด่นด้านจดัการพลงังานที่เป็น
เลศิส�าหรบับ้านพกัอาศยัและสอดคล้อง
กบัพลงังานทดแทนที่ผลติได้	เช่น	Solar	
PV	Rooftop	โดยช่วยให้การใช้พลงังาน
สทุธขิองบ้านเป็นศูนย์	(Net-Zero	

Energy)	ใกล้เคยีงและรองรบัการใช้
พลงังานในภาวะฉกุเฉนิ	เปลี่ยนบ้านพกั
อาศยัธรรมดาให้กลายเป็นบ้านอจัฉรยิะ	
(Smart	Home)	ได้อย่างน่าอศัจรรย์
อย่างไรกต็าม	ผู้ที่ตดิตั้ง	PEA	HiVE	
Platform	สามารถใช้ประโยชน์ในการ
ตดิตาม	ควบคมุการท�างานของอปุกรณ์
ต่างๆ	ทั้งจากในและนอกบ้านได้อย่าง
คุ้มค่า	มรีะบบการเรยีนรู้ด้วยตนเองเพื่อ
บรหิารจดัการพลงังาน	วเิคราะห์ข้อมูล	
รวบรวมสถติกิารใช้พลงังานภายในบ้าน	
และเป็นระบบที่เปิดให้นกัพฒันา
ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ได้เข้าร่วม	
พฒันาอปุกรณ์และแอปพลเิคชนั

ให้ตรงกบัความต้องมากขึ้นด้วย
	 บรรยากาศของงานเตม็ไปด้วย
ความคกึคกัจากผู้คนหลากหลายวงการ
ที่ให้ความสนใจในเรื่องนวตักรรม	
ทั้งมกีารบรรยายพเิศษเรื่อง	PEA	HiVE	
Platform	และการสมัมนา	PEA	HiVE	
Platform	ส�าหรบันกัพฒันาซอฟต์แวร์	
อปุกรณ์	IoT	และ	Smart	Appliances	
จากหน่วยงานราชการ	รฐัวสิาหกจิ	
มหาวทิยาลยั	องค์กรเอกชน	และ
นกัพฒันาอสิระ	ณ	ห้องอเนกประสงค์	
ชั้น	6	อาคาร	LED	ส�านกังานใหญ่	
การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 
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(ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื)	จงัหวดั
อดุรธาน	ีได้มอบหมายให้	นายวรษิฐ์		
รชัตเมธ	ีผูอ้�านวยการฝ่ายปฏบิตักิารและ
บ�ารงุรกัษา	เป็นประธานในพธิเีปิดฝาย	
พร้อมส่งมอบโครงการฯ	มนีายพลชยั		
กลุประกอบลาภ	ผูจ้ดัการการไฟฟ้า
ส่วนภมูภิาคจงัหวดัอดุรธาน	ีเป็นผู้
กล่าวรายงานวตัถปุระสงค์ของโครงการฯ	
และนายเอราวณั		รตันเดชอดุม	ปลดั
อาวโุส	อ�าเภอหนองววัซอ	เป็นผูแ้ทน
ชาวบ้าน	กล่าวขอบคณุ	การไฟฟ้า
ส่วนภมูภิาค	ที่สร้างสรรค์โครงการด	ีๆ	
และสร้างรอยยิ้มให้กบัชมุชน 

สร้างฝายช่วยชาติ ตามรอยเท้าพ่อ

ก
ขาดแคลนน�้าในช่วงภยัแล้งให้แก่ชมุชน
บ้านเกษตรสมบูรณ์	ต�าบลน�้าพ่น	อ�าเภอ
หนองววัซอ	จงัหวดัอดุรธาน	ีกจิกรรม
ดงักล่าวได้รบัความร่วมมอืจากองค์การ
บรหิารส่วนต�าบลน�้าพ่น	และชมุชน
ใกล้เคยีงที่มจีติอาสาช่วยกนัสร้างฝายเพื่อ
ประโยชน์ต่อส่วนรวม	ส่งผลให้ชาวบ้านกว่า 
200	ครวัเรอืนมทีี่กกัเกบ็น�้าไว้ใช้ในการ
อปุโภค	-	บรโิภค	และท�าการเกษตรยาม
หน้าแล้ง	ที่ส�าคญั	การไฟฟ้าส่วนภมูภิาค	

ารไฟฟ้าส่วนภมูภิาค	
เดนิตามรอยเท้าพ่อหลวง
รชักาลที่	9	ร่วมสร้างฝาย
ชะลอน�้า	เพื่อลดปัญหา

ได้น�าวสัดคุอนกรตีที่ไม่สามารถใช้งาน
ได้แล้ว	เช่น	เสาไฟ	คอน	เสาตอม่อ	มา
ใช้ด�าเนนิการก่อสร้าง	จงึช่วยประหยดั
งบประมาณ	และเป็นการใช้ประโยชน์
จากเศษวสัดทุี่ช�ารดุให้เกดิคณุค่าสงูสดุ	
	 การสร้างฝายชะลอน�้าในครั้งนี้	
ยงัถอืเป็นหนึ่งในโครงการ	PEA	รวมใจ
ประชารฐั	รกัษ์น�้า	สร้างฝาย	65	ฝาย	
ปี	2560	ซึ่งจดัท�าขึ้นเพื่อถวายเป็น
พระราชกศุลแด่สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั
มหาวชริาลงกรณ	บดนิทรเทพยวรางกรู	
ในโอกาสที่ทรงเจรญิพระชนมพรรษา	65	
พรรษา	โดยนายเจดจ็	วศิร	ีผูอ้�านวยการ
การไฟฟ้าส่วนภมูภิาค	เขต	1	
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PEA project
ภาพ : กองประชาสมัพนัธ์
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PEA focus
ท่ีมา : ฝ่ายบรหิารโครงการพิเศษ กองจดัการโครงการ 2
เรยีบเรยีง : กองบรรณาธิการ

เคเบิลใต้ดนิ
การเดินทางของไฟฟ้า ทันสมัยกว่าเดิม
เพิ่มเติมคือทัศนียภาพเมืองสะอาดตา
ความรกรงุรงับนเสาไฟฟ้า อาจเป็นส่วนหน่ึงทีท่�าให้สภาพแวดล้อมของเมืองดไูม่งามตา 
ด้วยเหตุน้ี การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค จงึคดิหาทางออกเพ่ือคล่ีคลายปัญหา จนน�าไปสู่การ
ปรบัปรงุระบบจ�าหน่ายชนิดปักเสาพาดสายเป็นเคเบิลใต้ดินในเมืองใหญ่ เพ่ือรกัษา
สภาพแวดล้อม และปรบัทัศนียภาพของเมืองให้ดสูวยงาม
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โครงการเคเบิลใต้ดิน 
จุดเริ่มต้นของการพัฒนาเมืองให้ยั่งยืน
	 โครงการก่อสร้างระบบเคเบลิใต้ดนิส�าหรบัเมอืงใหญ่	
เป็นเมกะโปรเจกต์ของ	การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	ที่ช่วยรกัษา
สภาพแวดล้อม	และปรบัภูมทิศัน์ของเมอืงให้สวยงามเป็น
ระเบยีบ	โดยโครงการฯ	ดงักล่าวยงัเป็นการสนองต่อนโยบาย
แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ	ฉบบัที่	9	(พ.ศ.2545	
-	2549)	ของส�านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและ
สงัคมแห่งชาติ	(สศช.)	เกี่ยวกบัยทุธศาสตร์การปรบัโครงสร้าง
พฒันาชนบทและเมอืงอย่างยั่งยนื	เพื่อพฒันาคณุภาพชวีติ	
วถิชีวีติของคนในเมอืงและชมุชนให้เกดิความสงบ	สะอาด	
ปลอดภยั	และมรีะเบยีบวนิยั	
	 ต่อมา	การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	จงึได้บรรจโุครงการก่อสร้าง
ระบบเคเบลิใต้ดนิส�าหรบัเมอืงใหญ่ไว้ในแผนพฒันาระบบไฟฟ้า	
ในช่วงแผนพฒันาฯ	ฉบบัที่	9	(พ.ศ.	2545	-	2549)	หรอืตามมติ	
ครม.	เมื่อวนัที่	26	สงิหาคม	2546	โดยแผนงานก่อสร้างเคเบลิใต้ดนิ
ส�าหรบัเมอืงใหญ่จะแบ่งการท�างานออกเป็น	2	ส่วน	คอื	งานด้าน
การไฟฟ้าถอืเป็นงบประมาณของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	ส่วนงาน
ด้านโยธาและระบบสาธารณูปโภคทั้งหมดเป็นงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ประกอบด้วยพื้นที่ด�าเนนิการทั้งหมด	
16	จงัหวดั	ครอบคลมุพื้นที่	12	เขตของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	
ได้แก่	เชยีงใหม่	พษิณโุลก	นครสวรรค์	อดุรธานี	มกุดาหาร	
นครราชสมีา	ขอนแก่น	นครพนม	พระนครศรอียธุยา	ชลบรุี	
ฉะเชงิเทรา	นครปฐม	เพชรบรุ	ีภูเกต็	นครศรธีรรมราช	และสงขลา

กลบความรกของเสาไฟฟ้า 
ส่งเสริมทัศนียภาพเมืองน่าอยู่ 
	 การปรบัปรงุระบบจ�าหน่ายไฟฟ้าชนดิปักเสาพาดสาย	ให้
กลายเป็นเคเบลิใต้ดนิในพื้นที่เมอืงใหญ่นั้น	มขี้อดมีากมายที่เรา

คาดไม่ถงึ	อาทิ		ช่วยเพิ่มความมั่นคงของการจ�าหน่ายกระแส
ไฟฟ้าได้อย่างทั่วถงึ	ไม่ตดิ	ๆ	ขดั	ๆ	ทางด้านสิ่งแวดล้อมยงัช่วย
กลบความรกของเสาไฟฟ้า	และปรบัปรงุทศันยีภาพของพื้นที่ใน
เมอืงใหญ่ให้ดูเป็นระเบยีบเรยีบร้อยและสะอาดตา	โดยพื้นที่ใน
เมอืงใหญ่ที่อยู่ในขอบข่ายของการก่อสร้างเคเบลิใต้ดนินั้น	มหีลกั
พจิารณาอยู่	5	ลกัษณะที่ก�าหนดไว้	คอื	เป็นพื้นที่ศูนย์กลางเมอืง
และธรุกจิขนาดใหญ่	เป็นพื้นที่อตุสาหกรรมทางด้านเทคโนโลยี
ระดบัสูง	เป็นพื้นที่ศูนย์กลางธรุกจิการท่องเที่ยว	เป็นพื้นที่ที่มี
ความสวยงามหรอืมคีวามส�าคญัทางประวตัศิาสตร์	และเป็นพื้นที่
พฒันาเพื่อเป็นที่อยู่อาศยัแห่งใหม่	
	 ปัจจบุนัการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคได้ด�าเนนิงานเรื่องโครงการ/
แผนงานระบบไฟฟ้าเคเบลิใต้ดนิส�าหรบัเมอืงใหญ่	โดยแบ่งออก
เป็น	2	โครงการหลกั	ๆ	ได้แก่	
 โครงกำรที่ด�ำเนินกำรแล้วเสร็จและโครงกำรในแผนฯ 11 
ประกอบด้วย	
 	 แผนงานก่อสร้างเคเบลิใต้ดนิส�าหรบัเมอืงใหญ่	
	 	 (พ.ศ.	2546	-	2560)	40.5	วงจร	-	กม.
 	 แผนงานก่อสร้างเคเบลิใต้ดนิส�าหรบัเมอืงใหญ่	
	 	 12.7	วงจร	-	กม.	
 โครงกำรที่อยู่ระหว่ำงด�ำเนินงำน ประกอบด้วย
 		แผนงานปรบัปรงุระบบไฟฟ้าเคเบลิใต้ดนิ	4	แห่ง	
	 	 (พ.ศ.	2560	-	2562)	9	วงจร	-	กม.
 		โครงการพฒันาระบบไฟฟ้าในเมอืงใหญ่	ระยะที่	1	
	 	 (คพญ.1)	(พ.ศ.	2560	-	2564)	119	วงจร	-	กม.
 		แผนงานระยะยาวก่อสร้างเคเบลิใต้ดนิ	
	 	 (พ.ศ.	2562	-	2567)	137	วงจร	-	กม.	
 		โครงการพฒันาระบบไฟฟ้าเมอืงใหญ่	ระยะที่	2	(คพญ.2)		
	 	 (พ.ศ.	2563	-	2567)	117	วงจร	-	กม.
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เทศบาลฯ มีหนังสือแจ้ง
ความประสงค์ดำาเนินโครงการ

เทศบาลฯ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายงาน
โยธา ส่วนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายงานไฟฟ้า

ขออนุมัติจัดเข้าแผนงานฯ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำารวจ
ออกแบบแจ้งค่าใช้จ่ายเบื้องต้น

ให้เทศบาลฯ

เทศบาลฯ มีหนังสือแจ้งยืนยัน
ความพร้อมสนับสนุนงบประมาณ

ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนำาส่งแบบ
และประมาณการเรื่องค่าใช้จ่าย
ให้แก่เทศบาลฯ

 เทศบาลฯ ประสานหน่วยงานด้าน
ระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่ เพื่อ

ออกแบบและจัดหางบประมาณ

เทศบาลฯ มีหนังสือยืนยันงบ
และแจ้งรูปแบบการดำาเนินการ

เทศบาลฯ ลงนามบันทึก
ความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ดำาเนินการก่อสร้าง

หน่วยงานในพื้นที่ ต้องการเข้าร่วมแผนงาน/โครงการ 

ต้องดำาเนินการอย่างไรบ้าง

 เทศบาลฯ ทำาประชาพิจารณ์
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ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั
หลังจากโครงการเคเบิลใต้ดินแล้วเสร็จ

พื้นที่เมืองใหญ่ที่
ด�ำเนินกำรเสร็จแล้ว
จากแผนงานการก่อสร้าง
เคเบิลใต้ดินสำาหรับเมืองใหญ่ 
(พ.ศ. 2546 - 2560) ดำาเนินการ
ก่อสร้างเคเบิลใต้ดินแล้วเสร็จ
เป็นที่เรียบร้อย 14 แห่ง 

อยู่ระหว่ำงด�ำเนินงำน
แผนงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิล
ใต้ดิน 4 แห่ง (พ.ศ. 2560 - 2562) 
ปัจจุบันอยู่ระหว่างสำารวจและออกแบบ
5 แห่ง

	 การด�าเนนิการก่อสร้างระบบเคเบลิใต้ดนินั้น	นอกจากจะส่งผลให้
ระบบไฟฟ้าในเมอืงใหญ่มคีวามมั่นคง	มปีระสทิธภิาพและน่าเชื่อถอื
แล้ว	ยงัช่วยลดปัญหาด้านการปฏบิตักิารและบ�ารงุรกัษาของระบบ
จ�าหน่ายไฟฟ้า	ส่งเสรมิให้องค์กรมกีารน�าเทคโนโลยทีี่เหมาะสม
ในการปรบัปรงุระบบจ�าหน่าย	มาใช้ให้สอดคล้องกบัสภาพแวดล้อม	
ช่วยรกัษาทศันยีภาพของเมอืงให้สวยงาม	เป็นระเบยีบเรยีบร้อย

งดงามตา	ที่ส�าคญั	ผลจากการศกึษาของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
พบว่าโครงการก่อสร้างเคเบลิใต้ดนิหรอืแม้กระทั่งการเปลี่ยนระบบ
จ�าหน่ายแบบเหนอืพื้นดนิให้เป็นระบบจ�าหน่ายแบบเคเบลิใต้ดนินั้น	
ส่งผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมน้อยมาก	ดงันั้น	โครงการฯ	ดงักล่าวนี้	
จงึถอืเป็นการปรบัปรงุภมูสิถาปัตย์ไปในตวั	และช่วยส่งเสรมิธรุกจิ
การท่องเที่ยวของเมอืงในพื้นที่โครงการให้ดนู่าไปเยอืนมากยิ่งขึ้น	 
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ถนนประชาอุทิศ 1, 2, 3  ถนนเพชรเกษม 
และถนนนครใน จังหวัดสงขลา

ถนนราชดำาเนิน 
จังหวัดนครศรีธรรมราช

ถนนถลาง ถนนกระบี่ ถนนเยาวราช 
ถนนดีบุก ถนนชายหาดกะตะ กะรน 

ถนนเทพกระษัตรี และถนนภูเก็ต 
จังหวัดภูเก็ต

ถนนหน้าเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ถนนพัทยา สาย 1 
จังหวัดชลบุรี

พุทธมณฑล สาย 4 
จังหวัดนครปฐม

ถนนเสด็จนิวัติ จังหวัดบุรีรัมย์

ถนนศรีจันทร์ และถนนรื่นรมย์ 
จังหวัดขอนแก่น

ถนนสมุทรศักดารักษ์ 
จังหวัดมุกดาหาร

ถนนสุนทรวิจิตร จังหวัดนครพนม

ถนนประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดหนองคาย

ถนนนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

ถนนชายกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา
ถนนท่าแพ ถนนช้างคลาน และ
ถนนปกเกล้า จังหวัดเชียงใหม่

ถนนบุญวาทย์ 
จังหวัดลำาปาง

ถนนประชานิมิต 
จังหวัดอุตรดิตถ์

ถนนสุนทรวิจิตร จังหวัดนครพนม 
ถนนนิตโย จังหวัดนครพนม

ถนนสิโรรส จังหวัดยะลา
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PEA Society
เรยีบเรยีง : กองประชาสมัพนัธ์

ความห่วงใยและใส่ใจต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมน้ัน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) 
ได้แสดงออกให้เห็นผ่านการลงมือท�าอย่างเป็นรปูธรรมในรปูแบบของกิจกรรม CSR 

ตลอดมา ตามปณธิานอนัมุ่งม่ันท่ีปรารถนาจะตอบแทนส่ิงดงีามคนืสู่สังคมไทย

 เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
PEA CSR DAY 2017
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ค
สร้างประโยชน์เพื่อคนส่วนรวม	ช่วยพฒันาคณุภาพชวีติและ
ความเป็นอยูข่องคนในสงัคมรวมถงึสิ่งแวดล้อมรอบตวัให้ดขีึ้น	
ซึ่ง	PEA	ได้แสดงจดุยนืของการเป็นองค์กรที่ตอบแทนสิ่งด	ีๆ	
เพื่อสงัคมและสิ่งแวดล้อมเรื่อยมา	ผ่านกจิกรรม	CSR	หลาก
หลายรูปแบบ	เช่น	การปลูกป่า	การปล่อยช้างคนืธรรมชาติ	
ตลอดจนการลงพื้นที่ไปบรรเทาทกุข์ให้กบัผู้ประสบอทุกภยั

วามส�าเรจ็จากการด�าเนนิงานด้านพลงังาน
ไฟฟ้ามายาวนาน	ไม่ได้วดัแค่การเป็นองค์กร
ยกัษ์ใหญ่	ที่มรีายได้เพิ่มพนูขึ้นในแต่ละปี	
สิ่งส�าคญักว่านั้น	คอื	การเป็นองค์กรที่สามารถ

รู้จักโครงการ CSR ที่น่าสนใจ  
โครงการ ‘PEA ปลูกดูแล รักษ์ป่า’ 
 เกิดขึ้นเพื่อสนองพระราชดำาริ โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ. - กฟภ.) และสนองตาม
นโยบาย TOWARDS SUSTAINABLE CSR โดย
ปัจจุบันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำาเนินการปลูกป่า
ไปแล้วในพื้นที่ 4 ภาค จำานวน 6 แห่งทั่วประเทศ

โครงการคืนช้างสู่ป่าเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ 
 โดย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมสนับสนุนช้าง
ให้แก่มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ เพื่อช่วยอนุรักษ์ช้างไทย 
และลดปัญหาช้างเร่ร่อนในเมือง 

โครงการปลูกหญ้าทะเลในพื้นที่ทะเลตรัง 
 เพื่อช่วยฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและระบบนิเวศ
ทางทะเล โดยการอนุรักษ์หญ้าทะเลและปลูกทดแทน
ให้เป็นแหล่งขยายพันธุ์สัตว์นำ้า โครงการฯ นี้เริ่มมา
ตั้งแต่ปี 2554 

โครงการ PEA สนับสนุนวิสาหกิจชุมชน
ใช้พลังงานทดแทน 
 โดยทำาให้กับวิสาหกิจชุมชน 4 แห่งในพื้นที่เขต
ให้บริการของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทั้ง 4 ภาค เพื่อ
ส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ลดค่าใช้จ่าย และสร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน

	 กจิกรรม	CSR		ต่าง	ๆ	ของ	PEA	นั้น	ได้ถกูน�ามาฉายภาพ
ให้เหน็ทั้งหมดในวนัส�าคญัแห่งปี	ภายใต้ชื่องาน	PEA	CSR	DAY	
2017	‘ห่วงใย	ใส่ใจ	สงัคมและสิ่งแวดล้อม’	งานดงักล่าวได้
จดัมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี	2550	จนถงึปัจจบุนัเป็นครั้งที่	6	
แล้ว	ส�าหรบัครั้งนี้	การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	เขต	3	(ภาคตะวนัออก
เฉยีงเหนอื)	จงัหวดันครราชสมีา	รบัหน้าที่เป็นเจ้าภาพจดังาน	
โดยมกีารเผยแพร่ผลงาน	CSR	ของการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค
ในรปูแบบของนทิรรศการ	พร้อมให้ความรูเ้รื่องการประหยดั
พลงังาน	และวธิใีช้ไฟฟ้าอย่างถูกต้องและปลอดภยั	นอกจากนี้	
ยงัมบีธูผลติภณัฑ์	OTOP	ของชมุชนที่มาร่วมออกร้านกว่า	
30	บธู	ส่วนหนึ่งเป็นร้านจ�าหน่ายผลติภณัฑ์จากวสิาหกจิชมุชน
ที่	PEA	เข้าไปช่วยส่งเสรมิ	สนบัสนนุ	ให้ค�าแนะน�า	เช่น	
กาแฟลงุเหนอจากจงัหวดัชมุพร
	 บรรยากาศภายในงานเตม็ไปด้วยความครกึครื้น	รื่นรมย์ไป
กบัการเรยีนรูด้้านต่าง	ๆ	รวมทั้งความสนกุสนานจากการแสดง
บนเวท	ีและคอนเสร์ิตศลิปินชั้นน�าที่มาสร้างสสีนัให้กบังานใน
ครั้งนี้  
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PEA exclusive
เรือ่ง: กองประชาสมัพนัธ์

ไสยสนิ ญาโณทยั
ท�ำงำนด้วยใจ เน้นควำมโปร่งใส

ตำมหลักธรรมำภิบำล
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ด้วยความเป็นคนตรงไปตรงมา จรงิใจ และจรงิจงัในขณะท�างาน โดยเฉพาะงานด้านตรวจสอบ
ภายใน ท่ีต้องอาศยัความละเอยีดรอบคอบสูง คณุไสยสิน ญาโณทัย อดีตผู้อ�านวยการส�านัก
ตรวจสอบภายใน จงึเป็นหัวหน้าทีส่ามารถซือ้ใจผู้ใต้บังคับบญัชาได้อยู่หมดั และถอืเป็นอกีคน
ส�าคญัของการไฟฟ้าส่วนภมิูภาค (กฟภ.) ท่ีน่ายึดถอืเป็นแบบอย่างของคนท�างานด้วยหัวใจ

บางอย่างเรากต็้องบรกิารเขา	
เช่น	จะไปงานเร่งด่วน	ไม่มรีถ	
เรากใ็ห้	เอาไปเลย	ไม่หวง	และ
เป็นคนไม่มหีวัโขน	จงึสนทิกบั
ลูกน้อง	อกีอย่างเราสอนเขา
เสมอว่า	การท�างานจะท�าตาม
หน้าที่อย่างเดยีวไม่ได้	ต้องมี
สงัคมกบัคนในที่ท�างานบ้าง	
ไม่ใช่ท�างานด้านการตรวจสอบ
แล้วไม่เข้าสงัคมกบัใครเลย	และ
ถ้าองค์กรมงีานหรอืกจิกรรม	
หากเราไม่ตดิอะไร	เรากค็วรให้
ความร่วมมอื”	
	 		จากลูกน้องในวนัวาน	กลาย
มาเป็นผู้บรหิารในวนันี้	เมื่อถาม
ว่าอยากได้ลูกน้องแบบไหนมา
ท�างานด้วย?	คณุไสยสนิ	ตอบว่า	
ควรเป็นคนที่สามารถปรบัตวัได้ดี	
และมองในแง่บวก	“บางคนอยู่
ตรวจสอบ	แต่มองลบตลอด	

พยายามจบัผดิเขาให้มากที่สดุ	เรากไ็ม่อยากให้เป็นขนาดนั้น	
เอาแค่พอประมาณตามหลกัการ	ไม่หย่อนไม่ตงึเกนิไป	
การท�างานในมมุมองของผม	สมยันี้ไม่ยากเหมอืนเมื่อก่อน
แล้ว	เนื่องจากปรบัระบบดขีึ้น	ก่อนตรวจสอบต้องมหีนงัสอื
แจ้งวตัถปุระสงค์	แนะน�าตวั	กระบวนการตรวจ	หลงัตรวจ
แล้ว	5	วนัท�าการจงึจะส่งรายงานฉบบัสมบูรณ์ให้	เพื่อสร้าง
มาตรฐานในการท�างานด้านนี้ให้กบั	กฟภ.	ทั่วประเทศซึ่งเน้น
การท�างานด้วยความโปร่งใส”
	 ในฐานะรุ่นพี่	สิ่งที่เขาอยากฝากฝังรุ่นน้องไว้กค็อื	
เรื่องของการประหยดัและความส�านกึรกัในองค์กร	จงึอยาก
ให้คนรุ่นหลงัมคีวามรกัในองค์กร	อย่างไรกต็าม	ด้วยความที่
การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคเป็นองค์กรใหญ่อนัดบัต้น	ๆ	ของโลก	
เรากต็้องช่วยกนัสอดส่องดูแล	ในส่วนของส�านกังานตรวจ
สอบภายใน	กต็้องช่วยกนั	ระเบยีบมเีขยีนไว้อย่างไร	เรา
มหีน้าที่ตรวจสอบตามระเบยีบ”	คณุไสยสนิกล่าวทิ้งท้าย	

เลก็	ๆ	แล้วเลื่อนขั้นตามวยัวฒุิ
และคณุวฒุ	ิปัจจบุนั	คณุไสยสนิ	
เป็นผู้อ�านวยการส�านกัตรวจสอบ
ภายใน	(สตภ.)	ท�าหน้าที่ตรวจสอบ 
ควบคมุการปฏบิตังิานให้ถกูต้อง	
โปร่งใส	และเป็นธรรม	เพื่อให้	
การบรหิารงานเป็นไปตามหลกั
ธรรมาภบิาล	โดยมผีู้ใต้บงัคบั
บญัชาหลายสบิคน
	 “เรามพีนกังานตรวจสอบแค่	
ประมาณ	80	คน	แต่ต้องออก
ตรวจตามหน่วย	447	แห่งทั่ว
ประเทศ	และกจิกรรมทางธรุกจิ
ของเรามมีากมาย	ทั้งมเิตอร์	
หม้อแปลง	งานบ�ารงุรกัษา	งาน
ก่อสร้าง	บวกกบัมนีายหลายคน	
ท�าให้เวลาท�างานส�านกัตรวจสอบภายในจะยุ่งกว่าคนอื่น	
ปัจจบุนังานตรวจสอบภายในแบ่งเป็น	2	ส่วน	หนึ่ง	คอื	
ตรวจสอบให้ความเชื่อมั่น	ตรวจสอบบญัชี	ดูความถูกต้อง	
สอง	คอื	การให้ค�าปรกึษาในเชงิรกุ	เช่น	ตรวจแล้วพบอะไร
ที่เป็นข้อผดิพลาดเยอะ	ๆ	เรากไ็ปบรรยายให้เขาฟัง	อย่างปี	
2560	นี้	เราท�าโครงการให้ค�าปรกึษากระบวนการรายได้	
ออกไปบรรยายให้กบัพนกังานทั้ง	12	เขต	เพราะถอืเป็นปัจจยั
ที่ท�าเงนิให้ไฟฟ้า	ซึ่งกระบวนการรายได้เริ่มตั้งแต่รบัค�าร้อง	
ตดิมเิตอร์	คดิเงนิ	ยนัลูกหนี้	ผ่านระบบงานเยอะมาก	จนถงึ
ตามเกบ็เงนิได้คนื”
	 ด้วยเนื้องานที่ต้องตรวจสอบและดูแลความโปร่งใสให้กบั
องค์กร	ส่งผลให้ภาพลกัษณ์ของ	สตภ.	ที่คนภายนอกมองเหน็
อาจดูเข้มงวด	เคร่งขรมึ	ไม่น่าเข้าใกล้	แต่ใครจะรู้ว่า	แท้จรงิ
แล้วผู้อ�านวยการ	สตภ.คนนี้	กลบัเป็นมติร	ตรงไปตรงมาและ
ไม่ยดึตดิกบัหวัโขนแต่อย่างใด	เมื่อได้รบัมอบหมายให้บรหิาร
งาน	บรหิารคน	กจ็ะให้บรกิารลูกน้อง	เพราะเขาท�างานให้เรา	

ชีวติการท�างานของคณุไสยสนิ	ญาโณทยั	
เริ่มต้นจากการเป็น
พนกังานในต�าแหน่ง
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Q&A with PEA
เรือ่ง : กองประชาสมัพนัธ์

Q:

หากต้องการคำาแนะนำาเพ่ิมเติม สามารถปรึกษาได้ท่ี โทร. 1129 PEA Call Center

เสาไฟฟ้าต้นหนึ่ง มีสายไฟฟ้าพาดผ่านกันอยู่มากมาย ซึ่งแต่ละสายต่างเป็นสื่อนำากำาลัง
ไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟส่งไปยังจุดที่ใช้ ไฟฟ้า ลักษณะสำาคัญของสายไฟฟ้านั้น จะดูจาก
ประสิทธิภาพของสายไฟที่ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลได้สูงสุดโดยไม่เป็นอันตรายต่อ
สายไฟฟ้า ส่วนวัสดุที่ใช้ทำาตัวนำาไฟฟ้าในปัจจุบันคือสายทองแดงและสายอลูมิเนียม

บนเสาไฟฟ้าต้นหนึ่ง ประกอบไปด้วยสายไฟฟ้าหลัก ๆ 
3 สาย คือ สำยไฟฟ้ำแรงสูง มีขนาดแรงดันไฟฟ้า 
22,000 โวลต์ สำยไฟฟ้ำแรงต�่ำ มีขนาดแรงดันไฟฟ้า

อยู่ที ่230 หรอื 400 โวลต์ และสำยสื่อสำรโทรคมนำคม โดยสายไฟฟ้า
แต่ละชนิดจะมีหน้าที่แตกต่างกัน เช่น สายไฟฟ้าแรงสูง จะสามารถ
ส่งกระแสไฟฟ้าไปได้ในระยะทางไกล สายนี้จึงเข้าใกล้ไม่ได้ และต้อง
ติดตั้งให้อยู่สูงจากพื้นดินประมาณ 10 เมตร สายไฟฟ้าแรงตำ่า เป็น
สายไฟฟ้าที่ต่อโยงไว้จ่ายไฟฟ้าเข้าบ้านเรือนทั่วไป จึงติดตั้งในระดับสูง
รองลงมาคือราว 8 เมตร ส่วนสายที่อยู่ระดับตำ่าสุดหรือสูงจากพื้น 
5 - 5.50 เมตร คือสายสื่อสารโทรคมนาคม ซึ่งจะมีสายหลาย ๆ เส้น
ขดรวมกันอยู่เป็นจำานวนมาก ได้แก่ สายออพติกไฟเบอร์หรือ
สายอินเทอร์เน็ต สายเคเบิลโทรศัพท์ สายเคเบิลทีวี สายควบคุม
สัญญาณจราจร สายสื่อสารกล้องวงจรปิด เป็นต้น 

เสาไฟฟ้า 1 ต้น มีสาย
อะไรพาดอยู่บ้าง และ
แต่ละชนิดทำาหน้าที่
แตกต่างกันอย่างไร ?
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A:

เสาไฟฟ้าหนึง่ต้น
มีอะไรใน

สายไฟฟ้าแรงสูง
22,000 โวลต์

สายไฟฟ้าแรงตำ่า
230/400 โวลต์

สายสื่อสาร
โทรคมนาคม
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หรอืสมัครสมาชกิได้ที่

www.pea.co.th/saijaifaifa

หลากหลายความรูคู้ค่วามเพลิดเพลิน
วันนี ้สามารถติดตามอ่าน วารสาร                       ผ่านทาง

saijaifaifa magazine
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การยศาสตร์ในส�านักงาน

PEA safety
โดย กองความปลอดภัยและอาชวีอนามยั

การท�างานในส�านักงานถงึแม้ว่าจะดไูม่หนัก แต่ก็อาจท�าให้เกิดโรคทางระบบกระดกูและ
กล้ามเน้ือได้ เน่ืองจากลักษณะของงานมักจ�าเป็นต้องอยู่ในท่าใดท่าหน่ึงเป็นเวลานาน ๆ 

หรอืมีท่าทางการท�างานท่ีไม่เหมาะสมหรอืเคล่ือนไหวซ�า้ๆ เป็นประจ�า ซึง่ส่ิงเหล่าน้ี
ส่งผลเพิม่ความเครยีดต่อระบบกระดกูและกล้ามเน้ือ ท�าให้เกิดการบาดเจบ็ได้
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OFFICE 
ERGONOMICS
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ารยศาสตร์ในส�านกังาน	(Office Ergonomics) 
หมายถงึ	การจดัสภาพการท�างานในส�านกังาน
ให้เหมาะสมกบัพนกังาน	เพื่อลดความเสี่ยงใน
การบาดเจบ็	ท�าให้สามารถท�างานได้อย่าง

 ท่าที่ 7	ประกบฝ่ามอืทั้งสองข้างไว้ที่หน้าอกเหมอืนท่า
พนมมอื	เกรง็ค้างไว้	จากนั้นพลกิให้ปลายนิ้วชี้ลงพื้น	เกรง็ค้างไว้ 
ท�าครั้งละ	10	วนิาที	สลบักนัไป
 ท่าที่ 8	นั่งลงและยกแขนขวาขึ้น	แขนซ้ายเหยยีดลง	
ท�าครั้งละ	8	-	10	วนิาที	สลบัข้างกนัไป
 ท่าที่ 9	ในท่านั่งบนเก้าอี้ให้บดิล�าตวัไปทางซ้ายพร้อมกบั
ยกขาซ้ายไขว้ไปทางขวา	ค้างไว้	8	-	10	วนิาท	ีแล้วท�าสลบัข้าง
 ท่าที่ 10	นั่งหลงัตรงและใช้มอืจบัที่เอว	พร้อมเหยยีดหลงั
ค้างไว้ครั้งละ	8	-	10	วนิาที	(2	ครั้ง)
 ท่าที่ 11	สะบดัข้อมอืทั้งซ้ายและขวาพร้อมกนั	8	-	10	
วนิาที

ระยะเวลาการท�างานกับคอมพิวเตอร์
  	 งานที่ต้องอ่านข้อมูลจากหน้าจอคอมพวิเตอร์	หรอืใช้
แป้นพมิพ์ตลอดเวลา	ควรท�าตดิต่อกนัเพยีง	50	นาท	ีและพกั	
10	นาท	ีนอกจากนี้	การใช้คอมพวิเตอร์มากกว่า	4	ชั่วโมงต่อวนั	
จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกดิความผดิปกตขิองระบบกระดูก
และกล้ามเนื้อเนื่องจากการท�างานได้	จงึควรพกัให้บ่อยขึ้น
ในกรณทีี่จ�าเป็นต้องใช้งานคอมพวิเตอร์มากกว่า	4	ชั่วโมงต่อวนั
  	 ในช่วง	50	นาทใีนการใช้งานคอมพวิเตอร์	หากมอีาการ
ล้าสายตา	ควรหมั่นพกัสายตาเป็นระยะ	โดยใช้กฎ	20	-	20	-	20	
คอืพกัสายตาหลงัจากใช้คอมพวิเตอร์นานตดิต่อกนั	20	นาท	ี
โดยมองออกไปไกล	6	เมตร	นานอย่างน้อย	20	วนิาที	เพื่อ
ผ่อนคลายกล้ามเนื้อตา	หรอือาจใช้วธิกีารหลบัตาเพื่อพกัสายตา
นาน	20	วนิาที
  	 การท�างานอย่างอื่นร่วมไปด้วย	เพื่อลดระยะเวลาใน
การท�างานกบัคอมพวิเตอร์ให้น้อยลง	 

ก
สะดวกสบาย	มปีระสทิธภิาพ	และหลกีเลี่ยงท่าทางที่สามารถ
ก่อให้เกดิอนัตราย	ได้แก่	การโน้มตวัไปข้างหน้า	การยดืแขน
มากเกนิไป	การนั่งเก้าอี้ที่ต�่าหรอืสูงเกนิไป	เป็นต้น

ท่าทางการท�างานคอมพิวเตอร์ที่ถูกต้อง

ท่าทางการท�างานที่ถูกต้อง ประกอบด้วย
  	 ศรีษะตั้งตรง	ไหล่ผ่อนคลาย
  	 จอภาพ	ควรอยู่ต�าแหน่งตรงหน้าผู้ใช้	จดัให้ห่างจาก 
ผู้ใช้	40	-	75	เซนตเิมตร	อยู่ระดบัสายตาหรอืต�่ากว่าประมาณ	
15	องศา	ไม่มแีสงสะท้อนจากจอภาพ	
  	 เก้าอี้	ควรเป็นขนาดที่เหมาะสมกบัแต่ละบคุคล	ปรบั
ระดบัสูงต�่าได้	ขอบด้านหน้าของเบาะนั่งควรมลีกัษณะโค้ง	
เพื่อให้มพีื้นที่ว่างระหว่างด้านหน้าของเบาะกบัด้านหลงัของ
หวัเข่า	ความสูงของเบาะและพนกัพงิจะต้องปรบัได้	สะโพก	
หวัเข่า	และข้อเท้า	ควรท�ามมุอย่างน้อย	90	องศา	พนกัพงิ
จะต้องสมัผสักบัแผ่นหลงัโดยสมบูรณ์	และที่เท้าแขนสามารถ
ช่วยพยงุแขนขณะใช้แป้นพมิพ์
  	 แป้นพมิพ์และเมาส์	อยู่ในระยะห่างและความสูงที่
พอเหมาะ	ปล่อยแขนตามธรรมชาต	ิและให้ข้อศอกอยู่ใกล้ตวั
  	 โต๊ะ	สูงจากพื้นประมาณ	65	-	70	เซนตเิมตร	และมี
ที่ว่างพอให้สามารถขยบัขาได้สะดวก
  	 เท้า	วางราบกบัพื้น	หรอืวางบนที่พกัเท้า

ท่าบริหารร่างกายระหว่างพักจากการ
ท�างานคอมพิวเตอร์
 ท่าที่ 1	ประสานมอืทั้งสองข้างเข้าด้วยกนัที่บรเิวณหน้าอก
แล้วเหยยีดแขนไปข้างหน้าพร้อมกบัหงายฝ่ามอืออกไปข้างหน้า
โดยที่ฝ่ามอืทั้งสองยงัประสานกนัอยู่	ค้างไว้ในท่านั้น	10	-	20	
วนิาท	ีแล้วท�าซ�้า	2	ครั้ง
 ท่าที่ 2	ประสานมอืทั้งสองข้างที่หน้าอก	(เหมอืนท่าที่	1)	
แต่ให้เหยยีดแขนทั้งสองข้างขึ้นเหนอืศรีษะให้ฝ่ามอืที่ประสานกนั
หนัไปทางด้านบนเพดาน	ค้างไว้ในท่านั้น	10	-	15	วนิาที
 ท่าที่ 3	เหยยีดแขนขวาขึ้นให้ตรงและแนบกบัใบหู
งอข้อศอกให้ฝ่ามอืขวาแตะที่สะบกัซ้ายแล้วเอยีงตวัไปทางซ้าย	
ค้างไว้	8	-	10	วนิาท	ีแล้วสลบัท�าแบบเดยีวกนักบัแขนข้างซ้าย
 ท่าที่ 4	ประสานมอืแล้วเหยยีดแขนขึ้นตรงหาเพดาน
(เหมอืนท่าที่	2)	แต่ให้ค้างไว้	15	-	20	วนิาที
 ท่าที่ 5	ขยบัไหล่ทั้งสองข้างขึ้น	-	ลงพร้อมกนั	3	ครั้ง	
ครั้งละ	3	-	5	วนิาท	ี(ท�า	3	ครั้ง)
 ท่าที่ 6	ประสานมอืทั้งสองข้างไว้หลงัสะโพก	เอยีงศรีษะ
ไปทางขวาพร้อมกบัขยบัมอืไปทางสะโพกขวา	ค้างไว้	10	-	12	
วนิาท	ีแล้วสลบัท�าแบบเดยีวกนัไปทางด้านซ้าย

ข้อมลูอ้างองิ
www.npc-se.co.th
www.doctor-bee.net
www.exeterphysio.co.uk
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ไปทั่วเที่ยว
โดย โกสนิทร์ สขุมุ

หมอกยามเช้าของปางอุ๋ง
คือมนตร์เสน่ห์ดึงดูดนัก
ท่องเที่ยวมาเยือนทุกปี
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ยลเสน่ห์เมืองสำมหมอก
ปางอุง๋ - ปางตอง

ความทรงจำาของสายหมอกลอยระเรี่ยเหนือเวิ้งนำ้าใหญ่ล้อมรอบด้วยทิวสนสองใบ
ที่บิดตัวอย่างขี้เกียจ พร้อมกับแสงแรกแย้มแห่งวันส่องผ่านทิวสนเขียวชอุ่ม

สะท้อนทาบผิวนำ้าเป็นสีเขียวสดใส ทำาให้เราหวนนึกถึงที่นี่ทุกครั้ง...
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ท�าลายป่าอย่างน่าเป็นห่วง	จงึได้มพีระราชด�ารพิฒันาคณุภาพ
ชวีติชาวเขาให้ดขีึ้นและฟื้นฟูอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตใิห้
สมบูรณ์อย่างยั่งยนื	ปัจจบุนัศูนย์ฯ	ปางตองตามพระราชด�าริ	
ได้ขยายพื้นที่โครงการ	ประกอบไปด้วย	4	โครงการย่อย	ได้แก่	
โครงการพระราชด�ารปิางตอง	1	(ห้วยมะเขอืส้ม)	โครงการ
พระราชด�ารปิางตอง	2	(ปางอุ๋ง)	โครงการพระราชด�ารปิางตอง	
3	(แม่สะงา-หมอกจ�าแป่)	และโครงการพระราชด�ารปิางตอง	4	
(พระต�าหนกัปางตอง)	โดยปางอุ๋งคอืส่วนหนึ่งของโครงการ
พระราชด�ารนิั่นเอง	ซึ่งครอบคลมุพื้นที่ทรงงานในเขตพระต�าหนกั
ปางตองด้วย	โดยมเีป้าหมายในการเป็นแหล่งเรยีนรู้สู่การ
ขยายผลเพื่อชมุชน	คนและป่า	ตามนโยบายที่เน้นการพฒันา
และสร้างแหล่งเรยีนรู้บนพื้นที่สูงตามแนวพระราชด�าร	ิรวมถงึ

บรรยากาศงดงามของ
อ่างเก็บน�้าห้วยปางตอง

นักท่องเที่ยวนั่งแพ
ชมทัศนียภาพ

จ
	 ปางอุ๋ง	เป็นอ่างเกบ็น�้าขนาดใหญ่จนุ�้าได้กว่า	580,000	
ลูกบาศก์เมตร	รูปร่างคล้ายตวัแอล	อยู่บนที่ราบสูงมปีลายน�้า
ไหลออกไปยงัห้วยมะเขอืส้ม	ส่วนหนึ่งของ	‘ศูนย์บรกิารและ
พฒันาที่สูงปางตองตามพระราชด�าร’ิ	โครงการในพระราชด�าริ
ของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัรชักาลที่	9	และสมเดจ็
พระราชนิ	ีในอดตีทั้งสองพระองค์ทรงเหน็ว่าพื้นที่บรเิวณนี้เป็น
พื้นที่อนัตราย	มกีองก�าลงัปลูกพชืเสพตดิ	บกุรกุพื้นที่ตดัไม้

ากหมู่บ้านเลก็	ๆ	ยากเข้าถงึ	ทกุวนันี้กลายเป็น
แหล่งเรยีนรู้	เป็นสถานพกัพงิเหมาะส�าหรบั
ผู้ชื่นชอบธรรมชาต	ิและทกุฤดูหนาว	ที่นี่กลาย
เป็นแหล่งท่องเที่ยวแสนโรแมนตกิ	จดุนดัพบ
ส�าคญั	ที่นกัเดนิทางต่างพากนัดั้นด้นมาเชก็อนิ	

 ข้าพเจ้าอยากจะบอกว่า ทรัพยากรที่มีค่าที่สุดในโลกไม่ใช่ทองไม่ใช่เพชร แต่เป็น ‘น�้า’ 
การที่เราท�าลายป่าเป็นจ�านวนมาก เรานี่แหละลดความชุ่มชื้นในอากาศ เรานี่แหละท�าให้
ฝนคลาดเคลื่อนท�าให้ฝนไม่ตก ไม่ใช่ใครอื่นที่จะไปโทษได้ เพราะฉะนั้น ขอให้ทุกคนรู้ว่า

การดูแลรักษาป่าให้โลกนี้แผ่นดินนี้ ต้นไม้นี่แหละคือทรัพยากรมีค่าที่สุดในชีวิตของเรา 
พระราชด�ารสัของสมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ์	พระบรมราชนินีาถ	ในรชักาลที่	9	

ขณะเสดจ็พระราชด�าเนนิ	ณ	สวนป่าตามโครงการพระราชด�ารปิางตอง	2	(ปางอุ๋ง)	เมื่อวนัที่	15	กมุภาพนัธ์	2540



 • ฉบบัที ่8 / 2560  27

  TRAVEL TIPS
เดินทางสู่ปางอุ๋ง ควรเริ่มต้นที่จังหวัดเชียงใหม่ แล้วต่อไป
ยังจังหวัดแม่ฮ่องสอน จากเชียงใหม่แนะนำาเส้นทางแม่มาลัย 
- ปาย - ปางมะผ้า ซึ่งจะได้เพลิดเพลินกับสถานที่ท่องเที่ยว
หลายแห่ง ก่อนถึงแม่ฮ่องสอน จะถึงทางเข้าบ้านหมอกจำาแป่ 
ให้เลีย้วขวาเข้า ไปตามทางจะมป้ีายบอกทางไป บ้านรวมไทย 
นำ้าตกผาเสื่อ พระตำาหนักปางตอง บ้านรักไทย ซึ่งอยู่
ทางเดียวกัน ประมาณ 25 กิโลเมตรมีทางแยกซ้าย 
ป้ายเล็ก ๆ เขียนว่า บ้านรวมไทย ให้เลี้ยวเข้าไปผ่าน
หมู่บ้านห้วยมะเขือส้ม ตรงไปเรื่อย ๆ ก็จะถึงบ้านรวมไทย 
หรือปางอุ๋งนั่นเอง

การผลติปัจจยัการผลติที่จ�าเป็นเพื่อใช้ประโยชน์ในการ
ขยายผล	พร้อมกบัท�าการวจิยัเชงิพฒันาเพื่อการต่อยอด	
และประยกุต์ใช้ในระดบัชมุชน	เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้
สร้างเครอืข่ายและขยายผลสู่พื้นที่เป้าหมาย	และพฒันา
พื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวตามรอยพระบาท	
	 ทกุวนันี้พื้นที่ส่วนหนึ่งเป็นแหล่งปลูกพชืน่าสนใจหลาย
ชนดิ	อาท	ิอะโวคาโด	พลบั	สาลี่	บ๊วย	มกีารจดัระบบ
ท่องเที่ยวเชงิอนรุกัษ์	และการจดัการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์
ไว้น่าสนใจ	บรรยากาศโดยรอบโดดเด่นไปด้วยววิทวิทศัน์ของ
อ่างเกบ็น�้าอนัสวยงาม	แวดล้อมไปด้วยทวิสนเรยีงราย	ในยาม
เช้าตรู่ของหน้าหนาวหลงัจากที่พระอาทติย์แย้มแสงแรกแห่ง
วนัสาดส่อง	งดงามไปด้วยสายหมอกที่ลอยปกคลมุไหลระเรี่ย
เหนอืผวิน�้า	ท่ามกลางองค์ประกอบแห่งความงามดงัภาพฝัน	
อกีทั้งยงัมกีารตกแต่งด้วยสวนไม้ดอกไม้ประดบัเมอืงหนาว
	 นกัท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่เดนิทางมาที่นี่	เกอืบร้อยทั้งร้อย
ล้วนประทบัใจกบัภาพทวิของต้นสนที่เรยีงรายอยูร่อบอ่างเกบ็น�้า	
ท่ามกลางอ้อมกอดของขนุเขาและไอหมอกลอยเหนอืทะเลสาบ	
นอกจากนี้	อกีกจิกรรมหนึ่งที่พลาดไม่ได้	คอื	การนั่งแพชม
ทศันยีภาพและบรรยากาศโดยรอบ	รวมถงึชมดาราแห่งปางอุง๋	
นั่นกค็อื	หงส์พระราชทานจากสมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ์พระบรม-
ราชนินีาถฯ	ซึ่งเป็นหงส์ด�า	และหงส์ขาว	อย่างละคู่ที่ถอืเป็น
ดงัสญัลกัษณ์และสสีนัของพื้นที่แห่งนี้  

เดินชมศูนย์ไผ่ศึกษา

ความน่ารักของ
หงส์ด�าพระราชทาน
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มรดก ไทย
โดย วชิช ุชาญณรงค์

ก
พบว่ามกีลุ่มช่างแทงหยวกกระจายอยู่ตามย่านต่าง	ๆ	ทั้งใน
ฝ่ังธนบรุแีละพระนคร	ประกอบด้วย	ช่างแทงหยวกสายวดัสงัเวช
ย่านบางล�าพู	ช่างสายวดัระฆงัโฆษติาราม	ช่างสายวดัจ�าปา	
ช่างสายวดัดงมูลเหลก็	เป็นต้น
	 งานแทงหยวกเป็นงานช่างที่ใช้การสลกัลวดลายลงบน
หยวกกล้วยเพื่อประดบัอาคารชั่วคราวหรอืปะร�าพธิใีนงานต่าง	ๆ	
ซึ่งคนทั่วไปมกัเข้าใจว่างานแทงหยวกจะใช้ในงานศพเท่านั้น	
แต่แท้จรงิแล้วยงัสามารถใช้ในงานมงคลได้อกีด้วย	อย่างไร
กต็าม	ทกุวนันี้กลบัไม่ค่อยพบเหน็มากนกั	อาทิ	ใช้ประดบัปะร�า
ในงานโกนจกุ	งานขึ้นบ้านใหม่	ฯลฯ	
	 การฝึกฝนงานแทงหยวกนั้น	ผู้สนใจต้องเริ่มจากการฝึก
การเขยีนลวดลายบนกระดาษ	เมื่อเขยีนได้แม่นย�าดแีล้วจงึไป
ฝึกแทงลายลงบนกาบกล้วย	ดงันั้น	งานแทงหยวกจงึเป็นงานที่
ช่างได้อวดชั้นเชงิฝีมอืของตนเอง	รวมถงึเป็นงานที่ต้องใช้ความ
ละเอยีดอ่อนและความรวดเรว็แข่งกบัเวลาด้วยข้อจ�ากดัเรื่อง
การใช้วสัดธุรรมชาตทิี่อาจเสื่อมสภาพได้รวดเรว็
	 วสัดสุ�าคญัที่สดุของงานแทงหยวก	คอื	หยวกกล้วย	ซึ่ง
ต้องใช้กล้วยตานเีท่านั้น	เพราะมชี่องน�้าเลี้ยงกว้าง	เกบ็น�้าเลี้ยง
ได้มาก	ท�าให้ไม่เหี่ยวง่าย	ทั้งยงัมคีวามเหนยีวไม่กรอบไม่แตกง่าย

คุณค่ำแห่งควำมเป็นไทย
แทงหยวก...ถือเป็นหนึ่งในงานช่างสิบหมู่
ของไทย ศิลปะอันเกิดจากภูมิปัญญาชาวบ้าน
ที่น�าวัสดุธรรมชาติมารังสรรค์ ผ่านทักษะ
ฝีมือความช�านาญผูกลวดลายไทย ซึ่งนับวัน
จะหาชมได้ยากเต็มที

แทงหยวก

ล่าวกนัว่า	‘ชาวมอญ’	เป็นผู้รเิริ่มน�า	 
‘งานแทงหยวก’	เข้ามาในประเทศไทยเมื่อ
หลายร้อยปีก่อน	ทกุวนันี้กลุ่มช่างแทงหยวก
หลงเหลอือยู่เพยีงไม่กี่แห่ง	อาทิ	กลุ่มช่าง
เพชรบรุ	ีอ่างทอง	พษิณโุลก	ส่วนพื้นที่กรงุเทพฯ	
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การแทงหยวกแต่ละขั้นตอนมีคุณค่าสูงด้านศิลปะ จิตใจ ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงาม
ของท้องถิ่น นับเป็นภูมิปัญญาที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ สืบสานและรักษาให้คงอยู่คู่สังคมไทย

แทงเป็นลวดลายอย่างลายฟันปลา	ลายฟันสาม	ลายฟันห้า	
ลายน่องสงิห์	หรอืแข้งสงิห์	ลายฟันบวั	ลายเครอืวลัย์	(ลาย
กนก)	หรอืลายอื่น	ๆ	ตามความถนดั	เมื่อได้ลายเพยีงพอตาม
ความต้องการเเล้ว	จงึเข้าสู่ขั้นตอนการประกอบหยวกเพื่อท�า
เป็นเสาล่าง	พรงึ	เสาบน	รดัเกล้า	เเละฐานล่าง	โดยใช้ตอก
ผวิไม้ไผ่เยบ็ให้ตดิกนั	เเล้วตดิเเต่งมมุให้เรยีบร้อยเป็นอนัเสรจ็												
	 การแทงหยวกแต่ละขั้นตอนนั้นมคีณุค่าสูงทั้งด้านศลิปะ	
จติใจ	ประเพณ	ีและวฒันธรรมอนัดงีามของท้องถิ่น	นบัเป็น
ภูมปิัญญาที่ควรค่าแก่การอนรุกัษ์	สบืสานและรกัษาให้คงอยู่
คู่สงัคมไทยตลอดไป	 

เหมอืนกล้วยชนดิอื่น	ๆ	อกีทั้งกาบกล้วยตานมีสีขีาวเรยีบเนยีน	
ไร้รอยด่าง	ท�าให้เหมาะกบัการน�ามาแทงหยวก	ส่วนอปุกรณ์
ที่ใช้ในการแทงหยวกประกอบด้วย	มดีขนาดต่าง	ๆ	ส�าหรบัใช้
แทงหยวกและแกะสลกัเครื่องสด	แม่พมิพ์แบบที่ใช้กดพมิพ์ลง
บนผลฟักทองหรอืมะละกอ	
	 ขั้นตอนการแทงหยวกและประกอบเข้าเป็นลายชดุนั้น	
ม	ี3	ขั้นตอนหลกัด้วยกนั	คอื	ขั้นตอนการเตรยีมหยวกกล้วย	
ขั้นตอนการแทงลวดลายลงบนหยวก	และขั้นตอนการ
ประกอบเป็นลายชดุ
	 เมื่อได้กาบกล้วยที่ต้องการแล้ว	ช่างส่วนใหญ่จะน�ามา
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หมุนไปโลก
โดย วรทรรศน์ วงษ์ไทย

รู้จัก ‘CLOUD SERVICE’  
(ตอนจบ)

หลังจากที่เกริ่นเรื่องของ Cloud Service ให้คุณผู้อ่านได้ทำาความรู้จักกันพอหอมปากหอมคอ
ถึงคุณประโยชน์ของมันแล้ว แต่เหรียญย่อมมีสองด้านครับ ฉบับนี้ผมเลยจะหยิบยกจุดอ่อนของ 

Cloud Service มาเล่าสู่กันฟัง ให้ทุกท่านลองชั่งนำ้าหนักดูนะครับ

Cloud Service ความสบายที่มี
รายจ่ายรออยู่
	 ถงึแม้ว่า	Cloud	Service	เป็นความ
สะดวกสบายที่เราก�าลงัจบัตามองในยคุ
ปัจจบุนั	แต่ในทกุความสบายย่อมมี
รายจ่ายครบั	รายจ่ายที่ต้องมอีย่างแรก	
คอื	ค่าอนิเทอร์เนต็รายเดอืน	ซึ่งจะผกผนั
กบัความแรงและความเสถยีร	เพราะ
การท�างานของ	Cloud	ทั้งหมดจะท�างาน
ผ่านอนิเทอร์เนต็	และสิ่งที่ต้องคดิก่อนใช้	
คอื	หลายบรกิารให้คณุใช้ฟรี	แต่กจ็ะ
ตดิลายน�้าเข้ามาด้วย	ถ้าอยากลบออก
ต้องจ่ายเงนิซึ่งระบบกจ็ะ	Auto	Renew 
หรอืต่ออายอุตัโนมตัใิห้เลย	แต่ถ้าแน่ใจ
ว่าจะใช้แค่ระยะสั้น	ๆ	อย่าลมืยกเลกิ
นะครบั	

ถ้าอินเทอร์เน็ตล่ม ทุกอย่างจบ
	 ถ้าอนิเทอร์เนต็องค์กรของคณุล่ม	
ทกุอย่างจะไม่มกีารเข้าถงึหรอืแก้ไขได้	
หรอืถ้าเวบ็ที่คณุสมคัรสมาชกิเกดิล่ม	
หรอืปิดไป	ทกุอย่างกจ็ะไม่มกีารเข้าถงึ
หรอืแก้ไขได้	ฉะนั้นถามตวัเองว่า

สามารถยอมรบัความเสี่ยงนี้ได้ไหม
ยกเว้นบางบรกิารที่มกีารท�างานแบบ	
Offline	หรอืคณุมรีะบบส�ารองด้วย
อนิเทอร์เนต็จากซมิโทรศพัท์มอืถอื	
แต่นั่นกไ็ม่เหมาะกบัการใช้งานเยอะ	ๆ	
หรอืใช้หลายเครื่องร่วมกนั	นอกจากนี้	
ควรเผื่อใจไว้นดิหนึ่งว่า	ความสามารถ
ของบรกิารบางอย่างอาจไม่เทยีบเท่ากบั
โปรแกรมราคาแพงที่คณุตดิตั้งใน
คอมพวิเตอร์	รวมถงึความยดืหยุ่นหรอื
ความสวยงาม	กล่าวคอื	บางบรกิาร
พมิพ์ภาษาไทยได้แต่ไม่สามารถเลอืก
ฟอนต์ไทยสวย	ๆ	ได้

ตัวอย่าง Cloud Service น่าลอง
	 ผมลองลสิต์รายชื่อบรกิาร	Cloud	
Service	มทีั้งฟรแีต่ต้องแลกกบัการดู
โฆษณา	กบับรกิารที่คณุอาจต้องเสยี
ค่าใช้จ่ายรายเดอืนซึ่งไม่แพงมากนกั	
มาให้พจิารณากนัครบั	เช่น	
 • Google Docs 
(https://www.google.com/docs) 
บรกิารฟรสี�าหรบั	User	ทั่วไป

 • Google Gsuite 
(https://gsuite.google.com) 
คดิค่าบรกิารรายเดอืนส�าหรบัผู้ใช้งาน
แบบองค์กร
 • Dropbox 
(https://www.dropbox.com) 
บรกิารฝากไฟล์ส่วนตวั	
มคี่าบรกิารส�าหรบัการซื้อพื้นที่เพิ่ม
 • Flowaccount 
(https://flowaccount.com) 
ระบบบญัชอีอนไลน์ของคนไทย
 • Canva (https://www.canva.com) 
บรกิารออกแบบหน้าปก	Facebook		
Youtube		Poster	และอื่น	ๆ	มี	
Templete	สวย	ๆ	เยอะ
 • Pixlr (https://pixlr.com) 
บรกิารแต่งภาพอย่างง่าย	
มตีวั	Editor	ส�าหรบัผู้ใช้ระดบักลาง
 • Magisto 
(https://www.magisto.com) 
บรกิารสร้างและตดัต่อวดิโีอผ่าน
เวบ็ไซต์อย่างง่าย

ขอให้สนุกกับการใช้ Cloud Service กันนะครับ 
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ก๋วยเตี๋ยวลกูชิ้นปลา	ซึ่งพฒันามาเป็น	เยน็ตาโฟ	ที่ใส่ซอสรสเดด็ 
เป็นสูตรเดด็เคลด็ลบัที่ถอืเป็นความลบักนัในแต่ละร้าน
	 หลายปีมาแล้วครบั	ที่ชายกางได้ค้นพบร้านก๋วยเตี๋ยว
เยน็ตาโฟอร่อยเดด็ร้านหนึ่ง	ซึ่งอยู่ใกล้กบัส�านกังานใหญ่	

ก๋

ริมทางแวะชิม
เรือ่ง ชายกาง  ภาพ วิวฒัน์ ศรีเพญ็

สริิยา	เย็นตาโฟ	ซอยสำมัคคี

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคของเรานี่เอง	ชายกางวนเวยีนไปชมิมา
แล้วหลายสบิครั้ง	ชื่อร้านสริยิา	เยน็ตาโฟครบั	การเดนิทางมา
ที่ร้าน	ให้ท่านขบัรถมาทางสี่แยกพงษ์เพชร	แล้วเลี้ยวเข้าถนน
เลยีบคลองประปา		จนเลยมหาวทิยาลยัธรุกจิบณัฑติย์ไป
หน่อย	เมื่อเจอไฟแดงให้เลี้ยวเข้าซอยสามคัคี	และขบัต่อไป
ราว	300	เมตร	กจ็ะเหน็ร้านสริยิา	เยน็ตาโฟ	ซึ่งสามารถจอดรถ
ตามแนวถนนทั้งสองฝ่ังได้ครบั	ร้านเปิดบรกิารวนัเสาร์ถงึพฤหสั	
ส่วนวนัศกุร์เป็นวนัหยดุของร้าน	โดยร้านจะเปิดตั้งแต่เวลา	
08.30	-	15.30	น.

วยเตี๋ยว	อาหารจานเดยีวยอดนยิมของ
คนไทยที่มใีห้เลอืกชมิหลากหลายประเภท	
ทั้งก๋วยเตี๋ยวเป็ด	ก๋วยเตี๋ยวไก่	ก๋วยเตี๋ยวหมู	
ก๋วยเตี๋ยวเนื้อ	ที่มปีระเภทของน�้าซปุแตกต่าง
ออกไป	ทั้งน�้าตก	น�้าแดง	น�้าใส	และ
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	 หวัใจของร้านสริยิา	เยน็ตาโฟ	คอืซอสเยน็ตาโฟที่ทางร้าน
คดิค้นสูตรเองจนได้รสชาตทิี่โดนใจ	ถูกปากลูกค้าจ�านวนมาก	
ตดิกนังอมแงม	ซึ่งทางร้านมถีงัผสมขนาดใหญ่	ไว้ท�าคราวละ
มาก	ๆ	เพราะขายด	ีใช้เยอะมากในแต่ละวนัครบั
	 มาร้านนี้ต้องสั่งเยน็ตาโฟครบั	ไม่ว่าจะเป็นแบบแห้งหรอื
แบบน�้า	อร่อยได้ด้วยซอสรสจดัจ้าน		ซึ่งถ้าท่านใดไม่ทานเผด็
ทางร้านกม็ซีอสปกตไิว้บรกิารครบั
 ชายกางมาร้านนี้	อนัดบัแรกจะต้องสั่งเกาเหลาเยน็ตาโฟแห้ง
หรอืไม่กเ็ส้นเลก็แห้งเยน็ตาโฟ	โดยจะมี	Appetizer	เป็น
แมงกะพรนุลวกจิ้ม	หมกึแช่ลวกจิ้ม	หรอืลูกชิ้นต่าง	ๆ	มากนิ
เล่นเรยีกน�้าย่อยกนัก่อนเสมอ	แล้วจงึตบท้ายด้วยเส้นใหญ่น�้า
เยน็ตาโฟอกีชาม	ดูดโอเลี้ยงล้างคอเป็นอนัจบ	อิ่มอร่อยไป
อกีมื้อแบบสบาย	ๆ	ครบั
	 ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคของเรามถีงึ	12	เขต	ไว้เราไป

หาของอร่อย	กนิกนัในเขตต่าง	ๆ	บ้างดกีว่า	ชายกางอยากได้
ค�าแนะน�าโดยตรงจากพี่	ๆ	ชาวการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	ทั่วประเทศ 
ให้ช่วยแนะน�าร้านอาหารอร่อย	ๆ	ในจงัหวดัของพี่	ๆ	มาทาง
อเีมลของวารสารสายใจไฟฟ้า	saijaifaifa@gmail.com	สญัญา
เลยว่า	จะใกล้หรอืไกล	ชายกางไปหมดครบัผม
	 ปัจจบุนัโซเชยีลต่าง	ๆ	ได้เข้ามามบีทบาทในชวีติประจ�าวนั
และสร้างความสะดวกสบายในการรบัข่าวสาร	ตดิต่อสื่อสาร	
ซึ่งท�าให้เราสามารถใกล้กบัผู้คนได้ทกุที่บนโลก	จนอาจ
หลงลมืคนที่อยู่ใกล้ตวัเรามากที่สดุ	ดงันั้น	อย่าให้โซเชยีลฯ	
มาท�าให้เกดิช่องว่างในครอบครวัโดยที่เราไม่รู้ตวันะครบั	
อย่าให้พระในบ้าน	สมาชกิในบ้านต้องห่างกนัเพราะสื่อโซเชยีล	
ควรใช้เวลาที่อยู่ด้วยกนั	รกักนั	กอดท่านด้วยตวัท่านเอง	
อย่าเพยีงแค่มองหน้าจอ	แล้วคดิไปเองว่ามนัเพยีงพอแล้ว	
เพราะ	‘เวลา’	ไม่เคยคอยใคร	ท�าอะไรที่ดต่ีอกนัได้	ท�าไว้ครบั 

อนัดบัแรกจะต้องสัง่เกาเหลาเย็นตาโฟแห้ง
หรือไม่ก็เส้นเลก็แห้งเย็นตาโฟ โดยจะมี 
Appetizer เป็นแมงกะพรนุลวกจิม้ หมกึแช่
ลวกจิม้ หรือลกูชิน้ต่าง ๆ มากินเล่น
เรียกนำา้ย่อยกันก่อนเสมอ
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ทำางานรอบโต๊ะ
โดย แม่มะลิ

	มชียัไปกว่าครึง่
กำรสื่อสำรภำยในองค์กรดี

ในการทำางานเป็นทีมนั้น มีหัวใจสำาคัญข้อหนึ่งที่จะทำาให้การทำางานนั้นบรรลุผลสำาเร็จ นั่นคือ การรักษาไว้ซึ่ง
การติดต่อสื่อสารที่ดี ซึ่งการติดต่อสื่อสารที่ว่านี้ หมายถึง การสื่อสารภายในองค์กร นั่นเอง หลายคนอาจ
คิดว่าเป็นเพียงการพูดคุยกันในที่ทำางานเท่านั้นไม่น่าจะต้องมีเทคนิคอะไร ทว่าการสื่อสารภายในองค์กรที่มี
ประสิทธิภาพจะช่วยทำาให้ทีมเวิร์กในองค์กรแข็งแกร่ง และสามารถนำาความสำาเร็จมาสู่องค์กรนั้นได้ในที่สุด
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คนในองค์กรรบัรู้ต้องมคีวามเหมาะสมด้วย 
เพราะการสื่อสารผดิที่	ผดิเวลา	ย่อม
ท�าให้เกดิความเข้าใจผดิ	ความบาดหมาง
ได้เช่นกนั

รู้จัก เข้าใจ เรียนรู ้
	 ดร.พจน์		ใจชาญสขุกจิ	นกัสื่อสาร
เชงิกลยทุธ์แบบบูรณาการ	ได้แชร์
เทคนคิการสื่อสารในองค์กรที่มี
ประสทิธภิาพไว้อย่างน่าสนใจว่า		
ท่ามกลางสถานการณ์ที่มกีารแข่งขนั
และเกดิการเปลี่ยนแปลงสูงในองค์กร
เช่นทกุวนันี้	ต้องอาศยัการสร้างความ
เข้าใจที่ชดัเจนขององค์กรต่อพนกังาน	
บอกข้อเทจ็จรงิที่เป็นรูปธรรมแก่
พนกังาน	ขณะเดยีวกนัต้องเรยีนรู้	รู้จกั	
และเข้าใจคนในองค์กร	ทั้งพฤตกิรรม		
ทศันคติ		ความสนใจ		รูปแบบการใช้
ชวีติ	สร้างการเรยีนรู้ให้เกดิความเข้าใจ
ร่วมกนั	ออกแบบเครื่องมอืวธิกีารที่
สอดคล้องระหว่างเป้าหมายขององค์กร
กบัลกัษณะของงาน	ความสนใจ	และ
สิ่งที่ต้องท�าอย่างสม�่าเสมอกค็อื	ต้อง
กระตุน้ให้คนในองค์กรสื่อสารในช่องทาง
พื้นที่ที่ก�าหนดไว้	โดยองค์กรต้องเปิดใจ
ที่จะรบัฟังความคดิเหน็ที่เป็นประโยชน์	
หรอืสนใจต่อประเดน็ที่จะเป็นปัญหาใน
อนาคต	ตลอดจนหมั่นส�ารวจข้อมูล
และตดิตาม	เพื่อช่วยดูแลได้ทนัการณ์
เมื่อเกดิปัญหาขึ้นในการท�างานด้วย

	 การสื่อสารในองค์กรที่ดี	ไม่ใช่แค่
การสร้างรากฐานอนัมั่นคงให้กบัองค์กร
ได้เท่านั้น	หากแต่ยงัเป็นกญุแจส�าคญั
ที่สามารถน�าทกุองค์กรไปสู่เป้าหมายที่
วางไว้ได้	ขอแค่ทกุคนร่วมมอืร่วมใจ
และเปิดใจเรยีนรู้	เส้นทางสู่ความส�าเรจ็
คงอยู่ไม่ไกลอย่างแน่นอน		

นหลายองค์กร	ปัญหาที่มกั
เกดิขึ้น	คอื	ผู้บงัคบับญัชา
จะตดิต่อสื่อสารกบัผู้ใต้บงัคบั
บญัชาด้วยการสั่งการในแนวดิ่ง 
ท�าให้ขาดการมปีฏสิมัพนัธ์ที่ดี

ระหว่างผู้บงัคบับญัชากบัผู้ใต้บงัคบั
บญัชา	และบคุลากรภายในองค์กร	
ดงันั้น	ผู้บรหิารที่ดคีวรใช้การสื่อสาร
สองทางกบับคุลากรภายในองค์กร	
หรอืบคุลากรกบับคุลากรภายในองค์กร
เดยีวกนั	กค็วรใช้การสื่อสารแบบ
สองทางด้วย	
	 นอกจากนี้	ต้องเข้าใจว่าการสื่อสาร
ภายในองค์กรนั้น	มรีะดบัการสื่อสาร
อยู่หลายระดบัด้วยกนั	ไม่ว่าจะเป็นการ
สื่อสารระหว่างบคุคล	การประชมุ	
การฝึกอบรม	การสมัมนา	การชี้แจง
ด้วยเอกสาร	วารสาร	หรอืระบบ
อนิเทอร์เนต็และอเีมลภายในองค์กร	
การสื่อสารอย่างไม่เป็นทางการเหล่านี้
ล้วนต้องการเทคนคิการสื่อสารที่ชดัเจน
และเหมาะสม	ต่อจากนี้	คอืหลากหลาย
เทคนคิที่รวบรวมมาเพื่อสร้างการสื่อสาร
ในองค์กรที่น่าพงึพอใจ

เป็นผู้รับสาร & เป็นผู้ฟังที่ดี
	 แน่นอนว่า	เมื่อมกีารสื่อสารกต็้อง
มผีู้รบัสาร	โดยทกัษะหลกัที่ใช้ในการ

อ้างองิ
 • บทความเรือ่ง “สือ่สารภายในองค์กรแบบไหน
โดนใจ-ได้ผลทีส่ดุ” โดย ดร.พจน์  ใจชาญสขุกิจ 
http://www.drphot.com
 • บทความเรือ่ง “เทคนคิการสือ่สารในองค์กร” 
กองสขุศึกษา กรมสนบัสนนุบริการสขุภาพ กระทรวง
สาธารณสขุ http://pmsn.hss.moph.go.th/
display_document.jsp?id=D00000001300

ใ สื่อสารทกุระดบัในองค์กร	นั่นคอืการฟัง	
ดงันั้น	ทกุคนในองค์กรตั้งแต่ระดบั
ผูบ้รหิารไปจนถงึพนกังาน	ควรปฏบิตัติน
เป็นผู้ฟังที่ดี	ฟังความหมายของการพูด	
แล้วจงึแสดงความเหน็	ทกัษะการฟังที่ดี
สามารถลดความเข้าใจผดิ	ความขดัแย้ง
ในการปฏสิมัพนัธ์กบัทกุคน	ทกุฝ่ายใน
องค์กรได้	และไม่ใช่แค่ฟัง	แต่ควรแสดง
กริยิาท่าทางที่เหมาะสม	ไม่แสดงความ
ร�าคาญระหว่างฟังหรอืฟังแบบขอไปที

รู้ทันอุปสรรคและรับมืออย่างถูกวิธี
	 เมื่อเป็นผูฟั้งที่ดแีล้ว	จ�าเป็นอย่างยิ่ง
ที่ต้องรู้เท่าทนัทกุอปุสรรคที่อาจเกดิขึ้น
กบัการสื่อสารในองค์กรเพื่อเตรยีมรบัมอื
อย่างถูกวธิี	โดยเฉพาะการตคีวามที่
อาจจะผดิเพี้ยนระหว่างผู้ส่งสารและ
ผู้รบัสาร	ดงันั้น	ทกุครั้งที่มกีารสื่อสาร
ออกไป	จ�าเป็นต้องมกีารตรวจสอบ
ความถูกต้องตรงกนัของเนื้อความและ
ความเข้าใจของผู้รบัสาร	ซึ่งในกรณนีี้
อาจมกีารบดิเบอืนหรอืปรงุแต่งข้อมูล
ทั้งโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจในระหว่างทาง
ของการสื่อสาร	ส่งผลให้เกดิการเข้าใจผดิ 
ผดิใจ	บาดหมางกนัในกลุ่มคนท�างาน
ทกุระดบัได้
	 ไม่เพยีงเท่านั้น	ปัจจยัในเรื่องเวลา
ของการสื่อสารข่าวสารออกไปให้ทกุ
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รู้ ใช้รู้คิด
โดย Money Move

รีไฟแนนซ์กับธนาคารพาณิชย์ 
	 เอาล่ะ	หากไม่ผ่านโครงการคลนิกิแก้หนี้	กย็งัมธีนาคาร
หลายแห่งเสนอเงนิก้อนเพื่อไปจ่ายหนี้บตัรเครดติที่มาพร้อมกบั
โปรโมชั่นจูงใจ	ในอตัราต�่ากว่าดอกเบี้ยบตัรเครดติที่ผ่อนช�าระอยู่
ในปัจจบุนั	ช่วงปีแรก	ๆ	จะคดิอตัราดอกเบี้ยต�่า	10%	จากนั้น
ดอกเบี้ยโดยเฉลี่ยกจ็ะอยู่ที่	20%	ต่อปี	ถ้าจะให้ดกีค็วรพจิารณา
จากหลายๆ	เวบ็ไซต์ก่อน	ซึ่งส่วนใหญ่จะมโีปรแกรมค�านวณ
เบื้องต้นว่ามคีวามสามารถที่จะช�าระหนี้ได้ไหม	บางคนที่เป็น
ลูกหนี้ค้างช�าระไปแล้ว	และก�าลงัถูกบรษิทัตดิตามทวงหนี้อยู่	
กม็กัจะได้รบัข้อเสนอการให้สนิเชื่อเพื่อรไีฟแนนซ์หนี้	โดยจะเสนอ
อตัราดอกเบี้ย	15	-	18%	ต่อปี		ผ่อนช�าระระยะยาวแบบลดต้น
ลดดอก		
กฎใหม่แบงก์ชาติ...ขอสินเชื่อบัตรเครดิต 
	 ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ก�าหนดวงเงนิแก่ผู้ขอมบีตัรเครดติ
ให้เหมาะสมกบัความสามารถช�าระหนี้ตามรายได้ต่อเดอืน	
โดยผู้มรีายได้ต�่ากว่า	30,000	บาท	ได้รบัวงเงนิบตัรเครดติไม่เกนิ	
1.5	เท่าของรายได้	ผู้ที่มรีายได้ตั้งแต่	30,000	–	50,000	บาท	
ได้รบัวงเงนิไม่เกนิ	3	เท่า	และรายได้ตั้งแต่	50,000	บาทขึ้นไป	
ได้รบัวงเงนิไม่เกนิ	5	เท่า	นอกจากนี้	ยงัมกีารปรบัลดเพดาน
อตัราดอกเบี้ยบตัรเครดติลงเหลอื	18%	จาก	20%	ให้สอดคล้อง
กบัภาวะเศรษฐกจิการเงนิในปัจจบุนัที่ต้นทนุทางการเงนิต�่าลง
หนี้บตัรเครดติ	ถ้าเป็นแล้วสะสางยาก	ถ้าจะให้ดลีองชั่งใจก่อน
รูดบตัรแต่ละครั้งดกีว่า		

ห

อัพเดต...รไีฟแนนซ์บตัรเครดติ 
(จะให้ดีอย่ำก่อหนี้ดีกว่ำ)

จะค่อย	ๆ	ดขีึ้นเอง
เจรจากับเจ้าหนี้เดิม 
	 เป็นการต่อรองเจรจากบัเจ้าหนี้เดมิแบบตรง	ๆ	ไม่อ้อมค้อม	
ว่าเราต้องการปรบัปรงุโครงสร้างหนี้อย่างจรงิจงัและจรงิใจ	กรณนีี้
ควรใช้กบัลูกหนี้ที่ไม่สามารถปฏบิตัไิด้ตามสญัญาเงนิกู้เดมิ	แต่มี
ความประสงค์ขอผ่อนปรนการช�าระหนี้กบัสถาบนัการเงนิตาม
ความสามารถในการจ่ายช�าระของเรา	ซึ่งควรชี้แจงสาเหตหุรอื
ปัญหาที่ท�าให้ไม่สามารถช�าระหนี้ให้แก่สถาบนัการเงนิได้ตาม
ความเป็นจรงิ	เพื่อน�าข้อมูลที่เป็นประเดน็ปัญหาไปประกอบ
การพจิารณาอนมุตักิารปรบัปรงุโครงสร้างหนี้ต่อไป	
เข้าโครงการคลินิกแก้หนี้ของแบงก์ชาติ 
	 กรณนีี้มธีนาคารพาณชิย์ทั้งหมด	17	แห่งร่วมโครงการ	โดยมี
บรษิทั	บรหิารสนิทรพัย์สขุมุวทิ	(บสส.)	เป็นผู้ด�าเนนิการ	แต่ต้อง
ท�าความเข้าใจก่อนว่า	โครงการนี้ไม่ใช่โครงการหาเงนิด่วนมา
ช�าระหนี้	แต่จะช่วยลดภาระดอกเบี้ย	และช่วยให้ปลดหนี้ง่ายยิ่งขึ้น	
วตัถปุระสงค์เพื่อต้องการแก้ปัญหาให้ผูท้ี่มหีนี้บตัรเครดติหลายใบ
ได้รวมหนี้ไว้ที่เดยีวกนั	และให้อตัราดอกเบี้ยพเิศษ	0	-	7%	ตามฐาน
รายได้	ทั้งนี้	สามารถตรวจสอบคณุสมบตัผิู้เข้าร่วมโครงการผ่าน
เวบ็ไซต์	www.debtclinicbysam.com	หรอื	www.คลนิกิแก้หนี้.com	
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ลายคนต้องเคยมปีระสบการณ์ปวดหวักบัหนี้สนิของ
บตัรเครดติที่มแีต่งอกเงยไม่ยอมลดลงเสยีที	เอาล่ะ
ค่ะ	เรายงัพอมทีางออกส�าหรบัปัญหานี้	แต่มขี้อแม้
เดยีวว่าขอให้คณุมวีนิยัในการใช้จ่าย	แล้วทกุอย่าง
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สุขภาพสุข
โดย กองบรรณาธิการ

ปวดหัวบ่อย ๆ 

เป็นไมเกรนจรงิหรอื	?
อาการปวดหัวที่เป็น ๆ หาย ๆ มักสร้างความรำาคาญใจจนบางครั้งทำาให้นั่งทำางานต่อแทบไม่ได้ ทว่า เราจะ
รู้ ได้อย่างไรว่านั่นคืออาการปวดหัวธรรมดา ปวดไมเกรนหรือปวดเสี่ยงโรคร้าย ฉบับนี้ เรามีข้อมูลให้คุณ

ลองสังเกตได้ด้วยตัวเอง

นทางการแพทย์	ระบวุ่า	ไมเกรนเกดิจากการหดตวัและการ
ขยายตวัของหลอดเลอืดที่ผดิปกติ	ซึ่งอาการปวดมตีั้งแต่
ปวดไม่มาก	ปวดปานกลางไปจนถงึปวดรนุแรง	โดยลกัษณะ
ของอาการปวดหวัไมเกรน	จะแตกต่างไปจากอาการปวดหวั

กจ็ะท�าให้อาการปวดหวัก�าเรบิมากขึ้น	ได้แก่	การอยู่ในสภาพ
แวดล้อมที่มอีากาศร้อนจดั	แดดแรง	แสงจ้า	รวมทั้งการได้กลิ่น
บหุรี่หรอืกลิ่นเหมน็	ๆ	ขาดการพกัผ่อนหรอืเครยีดสะสม	ส�าหรบั
ผู้หญงิ	งานวจิยัพบว่า	ฮอร์โมนเพศหญงิมคีวามสมัพนัธ์และเป็น
ตวักระตุ้นให้เกดิอาการไมเกรนขึ้นได้เช่นกนั	นอกเหนอืจากนี้	
การรบัประทานอาหารบางชนดิ	เช่น	ชสี	ชอ็กโกแลต	ชา	กาแฟ	
น�้าอดัลม	และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	กล็้วนเป็นสาเหตใุห้ไมเกรน
ก�าเรบิได้
	 ส�าหรบัใครที่สงสยัว่าอาการปวดหวัที่เป็นอยู่	จะเข้าข่าย
โรคไมเกรนหรอืไม่นั้น	ควรมาพบแพทย์เพื่อท�าการวนิจิฉยัยนืยนั	
เนื่องจากลกัษณะของไมเกรนจะมอีาการปวดหวัที่เป็น	ๆ	หาย	ๆ	
หรอืเป็นซ�้า	ๆ	ตามปัจจยักระตุ้นข้างต้น	อย่างไรกต็าม	หากมี
อาการปวดรนุแรง	ที่ไม่ใช่อาการไมเกรน	หรอืเป็นอาการปวดครั้ง
แรกโดยไม่เคยปวดมาก่อน	ปวดเฉยีบพลนัหรอืมอีาการอื่น	ๆ	
ร่วม	เช่น	มไีข้	ตาพร่ามวั	มองเหน็ภาพซ้อน	มอีาการชา	แขน
ขาอ่อนแรง	หรอืปวดตามต้นคอ	ต้องรบีไปพบแพทย์ทนัที		

ใ
ทั่วไป	3	ประการ	หนึ่งคอืมกัปวดหวัข้างเดยีว	หลงัจากนั้นอาจ
ปวดหวัทั้งสองข้างหรอืสลบักนัไปมา	สองคอืปวดตบุ	ๆ	คล้ายกบั
การเต้นของชพีจร	และมกัจะปวดบรเิวณขมบั	ร้าวมาที่กระบอกตา
หรอือาจร้าวไปถงึท้ายทอย	สามคอืมอีาการคลื่นไส้อาเจยีน	
บางคนถงึขั้นสู้แสงไม่ได้หรอืทนเสยีงดงั	ๆ	ไม่ได้	ส�าหรบัผู้ที่มี
อาการปวดหวัแล้วอาเจยีนมาก	หรอืมลีักษณะของอาเจยีนพุ่ง	
ให้สนันษิฐานว่าเป็นอาการปวดหวัชนดิอื่นที่อาจไม่ใช่ไมเกรน	
ซึ่งควรไปพบแพทย์ให้ท�าการวนิจิฉยั
	 ปัจจบุนั	แม้จะยงัไม่ทราบสาเหตขุองการเกดิไมเกรนที่แน่ชดั	
แต่ส่วนหนึ่งพบว่ามปีัจจยัทางพนัธกุรรมเข้ามาเกี่ยวข้อง	ส่วน
สาเหตอุื่น	ๆ	ที่เป็นตวักระตุ้นอาการของไมเกรนให้เกดิขึ้นนั้น	
อาท	ิหากผู้ป่วยเป็นไมเกรนอยู่แล้ว	และมปีัจจยัเหล่านี้ไปกระตุ้น	
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รักษ์โลกPEA
โดย วชิช ุชาญณรงค์

โลกสะอำดด้วย 

ผ่านมาหมกึพมิพ์ส่วนใหญ่ผลติ
จากเรซนิสงัเคราะห์ผ่าน
กระบวนการทางปิโตรเคมี
ใช้ฟอสซลิ	หรอื	Fossil	Crude	
ทรพัยากรที่ใช้แล้วหมดไป	
ทดแทนได้ยาก	และเรายงัพากนั

รบัรูว่้าสารระเหยเหล่านั้นเป็นอนัตราย	เพราะ
มสีารทอ็กซนิ	ส่งกลิ่นเหมน็	ตดิไฟง่ายแถม
เตม็ไปด้วยสารเคมก่ีอมะเรง็	ดงันั้นทั่วโลกจงึ
มคีวามพยายามลดและเลกิใช้หมกึพมิพ์ชนดิ
นี้มาอย่างต่อเนื่อง
	 เมื่อสิ่งเดมิ	ๆ	ถกูมองในมมุที่แตกต่าง	
คณุค่าบางอย่างกอ็าจปรากฏขึ้น	อย่างเช่น	
ถั่วเหลอืง	ผลผลติจากธรรมชาตอินัเรยีบง่าย
และสดุแสนธรรมดา	ได้กลายเป็นพระเอก
ในการผลติหมกึพมิพ์จากธรรมชาตล้ิวน	ๆ	
อย่างเตม็ตวั	สามารถทดแทนการใช้หมกึพมิพ์

จากน�้ามนัปิโตรเลยีมได้	สหรฐัอเมรกิาคอื
ประเทศที่ท�าการคดิค้นหมกึถั่วเหลอืงหรอื	
Soy	Ink	มาตั้งแต่ปี	2530	และต่อมาสิ่งพมิพ์
แทบทกุฉบบัในสหรฐัฯ	ล้วนใช้หมกึพมิพ์ที่
ผลติจากถั่วเหลอืงแทบทั้งสิ้น	ในขณะที่ทวปี
เอเชยีกค่็อย	ๆ	ตื่นตวัในเรื่องการใช้หมกึพมิพ์
รกัษาสิ่งแวดล้อม	แม้แต่ประเทศเลก็	ๆ	เช่น
กมัพชูา	ยงัหนัมาใช้หมกึ	Vetgetable	Ink	
เพราะเป็น	Green	Product	ที่เป็นมติรกบั
สิ่งแวดล้อมและมนษุย์อกีด้วย	
	 หนัมาดูในบ้านเรากม็กีารน�า	Bio	Hybrid	
Technology	มาผลติสารสกดัจากเมลด็
ทานตะวนัและน�้ามนังาเพื่อท�าหมกึพมิพ์	
รวมทั้งล่าสดุได้มกีารวจิยัทดลองใช้น�้ายางพารา
ในอตุสาหกรรมหมกึพมิพ์แบบฐานน�้า	(Water	
Based)	และพบว่าค่อนข้างใช้ได้ดทีเีดยีว
ในกลุม่วสัดพุมิพ์ประเภทกระดาษ	ดงันั้น

หมดยคุสมยัของหมึกพิมพ์ท่ีก่อให้เกิดมลพษิต่อสิง่แวดล้อมแล้ว เมือ่ผูป้ระกอบการต่างหนัมาใช้หมกึพิมพ์ทีเ่ป็น
มติรกับสิง่แวดล้อมมากขึน้ ทดแทนการใช้นำา้มนัปิโตรเลยีมอนัเป็นส่วนประกอบสำาคัญของหมกึพมิพ์ทัว่ไป

เป็นความจรงิที่ว่า	ความรูท้างวทิยาศาสตร์
ไม่ได้จบสิ้นที่ในข้อสอบเท่านั้น	การค้นคว้า
วจิยัเทคโนโลยแีละนวตักรรมกน็�ามาต่อยอด
ท�าอะไรเพื่อโลกใบนี้ได้อกีมากมาย	เพราะการ
ใช้งานหมกึพมิพ์ที่มส่ีวนผสมจากธรรมชาติ
ช่วยให้ผูอ่้านไม่ต้องสมัผสักลิ่นไม่น่าพสิมยั	
สหีมกึเลอะตดิมอื	แถมยงัช่วยลดมลภาวะ	
ลดการก่อสารมะเรง็	และสามารถน�ากระดาษ
ที่พมิพ์ด้วยหมกึพมิพ์ธรรมชาตกิลบัมารไีซเคลิ
ใหม่ได้	80%	ขณะที่หมกึพมิพ์จากน�้ามนั
ปิโตรเลยีมรไีซเคลิได้เพยีง	30%	เท่านั้น	
	 เราคงได้เหน็แล้วว่า	การใช้งานหมกึพมิพ์
ที่มส่ีวนผสมจากธรรมชาต	ิท�าให้เราไม่ต้อง
สดูกลิ่น	สหีมกึไม่เลอะตดิมอื	แถมยงัช่วยลด
การก่อมะเรง็และยงัสามารถน�ากระดาษกลบั
มารไีซเคลิใหม่ได้อกีด้วย	 

พลังนำา้หมกึ
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ภาพประกอบ ภทัรดีา ประสานทอง
PEA for kids

มอืถือหรอืสมาร์ตโฟนทีคุ่ณพ่อคุณแม่ของน้อง ๆ ใช้กันอยู่นัน้ อปุกรณ์ชิน้
สำาคัญทีส่ดุสำาหรบัมอืถือทกุเครือ่งก็คือแบตเตอรีน่ัน่เอง แล้วน้อง ๆ รู้ไหมคะ
ว่าการชาร์จแบตเตอร่ีมอืถือทีถู่กวิธีนัน้ ต้องทำาอย่างไรบ้าง มาดกัูนเลย...

		 ควรชาร์จไฟกต็่อเมื่อระดบัแบตเตอรี่อยู่ที่	65	-	70%	และไม่ควรชาร์จใน	
	 ขณะที่แบตเตอรี่มรีะดบัต�่ากว่า	30%	เพราะจะท�าให้เสื่อมเรว็
		 ไม่ควรใช้แบตเตอรี่จนหมดเกลี้ยงถงึขนาดเปิดเครื่องไม่ตดิโดยเดด็ขาด		

	 เพราะจะท�าให้แบตเตอรี่เสยีหายเรว็มาก
		 หลงัจากชาร์จแบตเตอรี่เสรจ็แล้ว	ควรถอดปลั๊กเพื่อน�ามาใช้งาน	

	 และเมื่อถงึระดบั	35	-	70%	ค่อยน�ากลบัมาชาร์จใหม่	จะดทีี่สดุ
		 ควรใช้สายชาร์จที่มคีณุภาพ	หลกีเลี่ยงของปลอม	ซึ่งอาจท�าให้การ	 	

	 จ่ายไฟไม่นิ่งได้
		 เวลาชาร์จไฟ	ควรเสยีบที่ชาร์จกบัปลั๊กไฟก่อน	

	 แล้วค่อยเอาหวัชาร์จมาเสยีบกบัมอืถอือกีครั้ง	
	 เพื่อป้องกนัไฟกระชาก
		 สดุท้าย	ส�าคญัมากนะคะ	อย่าท�ามอืถอืตกพื้นเดด็ขาด	

	 เพราะอาจท�าให้สารเคมใีนแบตเตอรี่รั่วไหล

เหน็ไหมคะว่าการชาร์จแบตเตอรี่มอืถอืให้ถกูวธินีั้น	มเีคลด็ลบั
ที่ง่ายมาก	น้อง	ๆ	อย่าลมืน�าไปบอกคณุพ่อคณุแม่ด้วยนะคะ 
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ชาร์จมอืถือ
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PEA photo club
เรยีบเรยีง : จลุล์ จงูวงศ์
ภาพ : อนิเทอร์เนต็

 
ลายท่านที่เคยใช้ฟิลเตอร์ตดิหน้าเลนส์	ไม่ว่าจะ
เป็นฟิลเตอร์	UV,	Skylight	หรอื	Circular	Polarizer	
กต็าม	อาจจะไม่ทราบว่าชิ้นแก้วที่เราเอาไปใส่ที่
หน้าเลนส์นั้น	มนัลดทอนแสงที่ผ่านเข้าไปถงึแผ่น

โปร่งใส แต่ ไม่โปร่งแสง ?

ภำพน�้ำตกนี้ถ่ำยในช่วงเวลำประมำณเก้ำโมงเช้ำ ใช้โหมด Aperture 
Priority (Av/A) ตั้งรูรับแสง f/8 ที่ ISO 100 วัดแสงปกติได้ 1/30 วินำที 
แต่อยำกได้สำยน�้ำตกที่นุ่มนวล จึงใส่ฟิลเตอร์ ND110 ของ B+W ที่มี
ค่ำ ND 3.0 สำมำรถลดปริมำณแสงลงได้ 10 สต๊อป ท�ำให้ควำมเร็ว
ชัตเตอร์ลดลงไปอยู่ที่ 15 วินำที ท�ำให้ ได้สำยน�้ำนุ่มนวลตำมต้องกำร

	 ยกตวัอย่างเช่น	ถ้า	Filter	Factor	มคี่าเท่ากบั	2	จะลด
ปรมิาณแสงที่ผ่านตวัมนัไปลง	1	สต๊อป	(F-stop)	ถ้า	Filter	
Factor	มคี่าเท่ากบั	4	จะลดปรมิาณแสงที่ผ่านตวัมนัไปลง	
2	สต๊อป	และถ้า	Filter	Factor	มคี่าเท่ากบั	64	จะลดปรมิาณ
แสงที่ผ่านตวัมนัไปลง	6	สต๊อป	เป็นต้น
	 ส�าหรบัการถ่ายภาพโดยใช้กล้องที่มรีะบบวดัแสงผ่าน
เลนส์	(TTL)	จะไม่ต้องกงัวลในจดุนี้	(กล้องถ่ายภาพส่วนใหญ่
ในปัจจบุนัมรีะบบวดัแสงในตวัอยู่แล้ว)	เพราะระบบวดัแสง

คอลัมน์ PEA photo club ฉบับนี้ ผมขอนำาเรื่อง 
“ความโปร่งแสง” ของฟิลเตอร์ที่เราใช้กันอยู่
มาพูดถึงสักหน่อย เพื่อให้สอดคล้องไปกับ 
Theme ของวารสารสายใจไฟฟ้าฉบับนี้คือ 
“ความโปร่งใส” นั่นเอง

ห
ฟิล์มหรอืเซน็เซอร์รบัภาพแทบจะทกุชนดิ	ต่างกนัมากน้อย
เพยีงใดเท่านั้นเอง	ท่านที่รู้จกัหรอืเคยใช้งานฟิลเตอร์	ND	
อาจจะไม่สงสยัในจดุนี้	เพราะฟิลเตอร์	ND	จะเหมอืนกบั
แว่นตากนัแดด	คอื	มชีิ้นแก้วที่มสีดี�า	ที่ใส่เข้าไปหน้าเลนส์
เพื่อลดปรมิาณแสงลง	สามารถเลอืกระดบัการลดแสงได้ตั้งแต่	
1	สต๊อปไปจนถงึระดบั	10	สต๊อป	หรอืมากกว่านั้น	ฟิลเตอร์	
Circular	Polarizer	กเ็ช่นกนั	หากสงัเกตให้ดเีวลาใช้	ภาพที่เรา
มองเหน็จะดูเข้มขึ้น	เนื่องมาจากกลไกในการตดัแสงสะท้อน	
ซึ่งผลของกลไกนั้นกค็อื	การสูญเสยีแสงไปเลก็น้อยนั่นเอง
	 ในทางวชิาการ	หน่วยวดัที่บ่งบอกถงึระดบัการลดทอน
แสงที่ว่านี้	มชีื่อเรยีกว่า	“ตวัคูณแสงของแผ่นกรองแสง”	
หรอืในภาษาองักฤษใช้ค�าว่า	“Filter	Factor”	นั่นเอง	ปกตแิล้ว
การใส่ฟิลเตอร์ที่หน้าเลนส์จะท�าให้แสงที่ผ่านเข้าเลนส์น้อยลง	
ฉะนั้นเวลาถ่ายภาพจงึต้องชดเชยให้แสงเพิ่มขึ้น	ซึ่งอาจท�าได้	
2	กรณ	ีคอื	การเปิดรูรบัแสงให้กว้างขึ้นหรอืตั้งความเรว็
ชตัเตอร์ให้ต�่าลง	ค�าถามคอื	“แล้วเราจะชดเชยแสงมากน้อย
แค่ไหนล่ะ”	การเพิ่มเวลาการรบัแสงให้นานขึ้นหรอืการปรบั
รูรบัแสงให้กว้างขึ้นนั้น	เราจะต้องดูจาก		Filter	Factor	ของ
ฟิลเตอร์ตวันั้น	ๆ	โดยผู้ผลติจะระบไุว้ในคู่มอื	ซึ่งอาจต้อง
ค้นหาข้อมูลในเวบ็ไซต์ของผู้ผลติรายนั้น	ๆ	โดยค่า	Filter	
Factor	จะเป็นผลของการยกก�าลงัของเลข	“2”

ฟิลเตอร์
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 1 0.0 0

 2 0.3 -1

 4 0.6 -2

 8 0.9 -3

 16 1.2 -4

 32 1.5 -5

 64 1.8 -6

 128 2.1 -7

 256 2.4 -8

 512 2.7 -9

 1024 3.0 -10

ฟิลเตอร์ ND ของ B+W ตัวนี้สำมำรถลดแสง
ได้ถึงเกือบ 10 สต๊อปเต็ม ขำดไปเพียงเล็กน้อย 
เพรำะมีค่ำ Filter Factor ที่ 1000x แต่ถ้ำจะ

ให้ 10 สต๊อปเต็ม จะต้องมีค่ำ Filter Factor ที่ 
1024x

ฟิลเตอร์ ND 106 ของ B+W ตัวนี้มีกำร
ระบุทั้งค่ำ Filter Factor อยู่ที่ 64x และ
ค่ำ ND ที่ 1.8 นั่นคือ ลดปริมำณแสง

ที่ผ่ำนตัวมันลงไป 6 สต๊อป

ฟิลเตอร์ UV ของ B+W มีกำรระบุค่ำ Filter 
Factor อยู่บนตัวฟิลเตอร์เลย ส�ำหรับ

ฟิลเตอร์ตวัน้ี จะระบุค่ำอยู่ท่ี 1x คอื ไม่สญูเสยี
แสงเลย หรือไม่ต้องชดเชยแสงเพิ่มเลยนั่นเอง

ฟิลเตอร์ Circular Polarizer ของ B+W ตัวนี้ ระบุว่ำมี Filter Factor 
อยู่ที่ 2.5 นั่นคือ จะลดปริมำณแสงลงประมำณ 1.3 สต๊อป

ฟิลเตอร์ Circular Polarizer ของ Hoya ตัวนี้ ระบุว่ำมี Filter Factor 
อยู่ระหว่ำง 1.2 – 2 นั่นคือ จะลดปริมำณแสงลงประมำณ ¼ ถึง 1 สต๊อป

ในตวักล้องจะวดัแสงที่ผ่านฟิลเตอร์มาแล้ว	จงึท�าให้ไม่ต้อง
ชดเชยแสงแต่อย่างใด	แต่...	ส�าหรบักรณทีี่เราตั้งใจจะถ่าย
ภาพที่เปิดรบัแสงนานมาก	(Long	Exposure)	โดยใช้ฟิลเตอร์	
ND	ที่ม	ีFilter	Factor	สูงมาก	หรอืน�าฟิลเตอร์	ND	มาประกบ
กนัมากกว่า	1	ชิ้น	จนเครื่องวดัแสงในตวักล้องไม่สามารถ
ท�างานได้	เราจะต้องท�าการค�านวณการชดเชยแสงด้วยตวัเอง	
ซึ่งจะต้องน�าเอา	Filter	Factor	มาใช้ในการค�านวณนั่นเอง
	 นอกจากตวัเลข	Filter	Factor	แล้ว	ในกรณขีองฟิลเตอร์	
ND	นั้น	หน่วยวดัที่ผู้ผลติฟิลเตอร์น�ามาใช้บอกถงึระดบัในการ
ลดทอนแสงของฟิลเตอร์ตวันั้น	ๆ	มอียู่อกีหนึ่งอย่างคอื	
Optical	Density	หรอืค่า	“ND”	ซึ่งจะเริ่มจาก	ค่า	ND	0.3	ซึ่ง
เทยีบเท่าค่า	Filter	Factor	2	นั่นคอืลดปรมิาณแสงที่ผ่าน
ตวัมนัไปลง	1	สต๊อป	ค่า	ND	0.6	เทยีบเท่าค่า	Filter	Factor	
4	ค่า	ND	0.9	เทยีบเท่าค่า	Filter	Factor	8	และค่า	ND	3.0	
เทยีบเท่าค่า	Filter	Factor	1024	(ลดแสงลง	10	สต๊อป)	
เป็นต้น	

 Filter Factor Optical Density F-stop 
  (ND) reduction

ตำรำงแสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงค่ำ Filter Factor ค่ำ ND 
และค่ำ F -stop ที่ลดลง
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ด้วยการยึดมัน่ในการทำาความดงีาม
ขอเดินตำมรอยเบ้ืองพระยุคลบำท

เพือ่ตอบแทนคณุแผ่นดนิและสังคมไทย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 1129 PEA CALL CENTER

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 


