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 ...ทุกวันนี้ ประเทศไทยยังมีทรัพยากรพร้อมมูล ทั้งทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรบุคคล ซึ่งเราสามารถ
นำามาใช้เสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ และเสถียรภาพอันถาวรของบ้านเมืองได้เป็นอย่างดี ข้อสำาคัญ เราต้องรู้จัก

ใช้ทรัพยากรนั้นอย่างฉลาด คือไม่นำามาทุ่มเทใช้ให้เปลืองไปโดยไร้ประโยชน์ หรือได้ประโยชน์ไม่คุ้มค่า หากแต่ระมัดระวัง
ใช้ด้วยความประหยัดรอบคอบ ประกอบด้วยความคิดพิจารณาตามหลักวิชา เหตุผล และความถูกต้องเหมาะสม 

โดยมุ่งถึงประโยชน์แท้จริงที่จะเกิดแก่ประเทศชาติ ทั้งในปัจจุบันและอนาคตอันยืนยาว...  
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เป็นวารสารรายเดือน จัดทำาขึ้น
เพ่ือพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลาง
เชื่อมสัมพันธ์และความเข้าใจอันด ี
ระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
พนักงาน และหน่วยงานต่าง ๆ 
โดยทำาหน้าที่เป็นศูนย์รวมข่าวสาร
เกี่ยวกับการดำาเนินงาน กิจกรรม
ต่าง ๆ รวมถึงบทความในวารสาร
สายใจไฟฟ้าทุกฉบับล้วนเป็น
ข้อเขียนโดยทัศนะอิสระของผู้เขียน
แต่ละท่าน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ไม่จำาเป็นต้องเห็นพ้องด้วยเสมอไป

วารสารฉบับนี้ผลิตมาจาก
กระดาษรีไซเคิล และพิมพ์ด้วยหมึก
ถั่วเหลือง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

โลกใบนี้คือสิ่งที่เรา
ทุกคนมีเหมือนกัน
Wendell Berry

ตดิตามวารสารสายใจไฟฟ้าทาง Facebook Fanpage 
ได้ที่ saijaifaifa magazine

READ ME

ปฏิบัติการสำานักงานสีเขียว
 
 เพราะโลกก�าลังได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศจนเห็นได้
ชัดมากขึ้นเรื่อย ๆ เราจึงไม่อาจปฏิเสธได้ว่าความแปรปรวนของสภาพอากาศในปัจจุบันนี้
ก�าลังออกฤทธิ์ในชีวิตประจ�าวันของมนุษย์อย่างยากจะหลีกเลี่ยง
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เป็นอีกหน่วยงานที่ใส่ใจในเรื่องนี้ไม่แพ้กัน จึงได้ก�าหนด 
“นโยบายส�านักงานสีเขียว” ให้กับส�านักงานในสังกัดทั่วประเทศ มีคณะท�างานชัดเจน
ควบคู่ไปกับการประเมินผลอย่างเป็นระบบทุกปี 
 ทกุกจิกรรมในส�านกังานของ PEA จงึเป็นไปเพื่อปรบัเปลี่ยนพฤตกิรรมการใช้พลงังาน 
มกีารรเิริ่มกจิกรรมที่เป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อม รณรงค์เรื่องการใช้ซ�้า การน�ากลบัมาใช้ใหม่ 
ลด ละ เลกิใช้สารเคม ีฯลฯ
 ดิฉันเชื่อว่า เวลานี้การลุกขึ้นมาเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างในชีวิตประจ�าวัน
เพื่อช่วยกันรักษาโลกใบนี้ ก�าลังกลายเป็นเทรนด์ของคนรุ่นใหม่ และสะท้อนถึงวิธีคิดของ
พวกเขาที่ยังคงตระหนักและให้ความส�าคัญกับสภาพแวดล้อม
 เราสามารถปรับและเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มต้นกับเรื่อง
เล็ก ๆ น้อย ๆ ที่บ้าน เช่น การลดใช้ถุงพลาสติก การคัดแยกขยะ ไปจนถึงกิจกรรมต่าง ๆ 
ในที่ท�างานที่เราสามารถลด ปรับ และเปลี่ยนได้ทุกที่และเวลา
 เพื่อโลกและเพื่อเรา...

(นางอรชพร  เส้นแก้วใส)
บรรณาธิการ
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PEA คว้ารางวัลชนะเลิศ 2 รางวัล 
จากงานกาชาดประจำาปี 2562

รู้หรือไม่... เครื่องหมายกาชาดเป็นเครื่องหมายพิเศษ 
อันเด่นชัด มีลักษณะ กากบาทสีแดงบนพื้นสีขาว ได้รับ
การรับรองตามความแห่งอนุสัญญาเจนีวา ลงวันที่  

PEA life
โดย กองบรรณาธิการ

ข้อมูล https://thaircy.redcross.or.th/redcrossandyouth/thairedcross/symbols

เป็นอกีหนึ่งครั้งส�าคญัที่ PEA เข้ารบัโล่พระราชทานจากสมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจ้า 
กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีอปุนายิกา ผู้อ�านวยการ
สภากาชาดไทย ทรงเปิดงานกาชาดประจ�าปี 2562 ภายใต้แนวคดิ ‘เยน็ศริะเพราะ
พระบรบิาล เกดิสายธารการให้ที่งดงาม’ ซึ่งในปีนี้ PEA ได้รบั 2 รางวลัชนะเลศิ 
ได้แก่ รางวลัชนะเลศิ ร้านกาชาด ประเภทหน่วยงานภาครฐัวสิาหกจิและภาคเอกชน 
พื้นที่ขนาดใหญ่ และรางวลัชนะเลศิรถเฉลมิพระเกยีรต ิงานกาชาดประจ�าปี 2562 
โดยมนีายสมพงษ์ ปรเีปรม ผู้ว่าการ PEA ได้เข้ารบัโล่พระราชทานจาก สมเดจ็
พระกนษิฐาธริาชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ี 
ณ สวนลมุพนิ ีกรงุเทพมหานครฯ
 ส�าหรบัรถเฉลมิพระเกยีรต ิพระบาทสมเดจ็พระวชริเกล้าเจ้าอยู่หวั ที่ PEA ได้
จดัท�าขึ้นนั้น ใช้รถ EV Tuk Tuk ขบัเคลื่อนด้วยพลงังานไฟฟ้า ช่วยลดมลพษิ และ
ประดบัด้วยวสัดทุี่เป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นวสัดรุไีซเคลิ วสัดธุรรมชาตทิี่ย่อย
สลายได้ ไฟประดบัตกแต่ง ใช้กระแสไฟฟ้าจากระบบโซลาร์เซลล์ โดยเนื้อหาด้านซ้าย
ของรถ สื่อถงึโครงการพระราชด�ารเิกี่ยวกบัการดูแลทรพัยากรธรรมชาต ิการผลติ
กระแสไฟฟ้าจากพลงัน�้า ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง โครงการจติอาสา กจิกรรม 
Bike for Mum และ Bike for Dad ด้านขวาของรถ สื่อถงึโครงการพระราชด�ารดิ้าน
การเกษตร เพื่อให้ราษฎรมคีวามเป็นอยู่ที่ด ีอดุมสมบูรณ์ ดั่งวลี ‘ในน�้ามปีลา  
ในนามขี้าว’ นอกจากนี้มกีารแสดงชดุ ‘ระบ�าดอกรวงผึ้ง’ เพื่อเพิ่มความสวยงาม
ให้กบัรถเฉลมิพระเกยีรตอิกีด้วย ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นส่วนส�าคญัที่ท�าให้ PEA คว้า
รางวลัชนะเลศิ 
 ในส่วนของการออกแบบร้านกาชาดของ PEA ประจ�าปี 2562 ภายใต้แนวคดิ 
‘ให้พลงังานที่สะอาด ให้คณุภาพชวีติที่ด ีให้แสงสว่างที่ทั่วถงึ ให้โลกน่าอยู ่ภายใต้ 
ร่มพระบารมปีกเกล้า ที่ร่มเยน็เหมอืนสายน�้า ดั่งสายธารการให้ที่งดงาม’ เป็นการ
ออกแบบร้านที่แสดงถงึความแขง็แรง มั่นคง ทนัสมยัด้วยเทคโนโลย ีเป็นการน�า
พลงังานแสงอาทติย์และหลอดประหยดัพลงังาน LED มาตกแต่งทั้งภายในและ
ภายนอก เพื่อเป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นประโยชน์ใช้สอย มกีารน�าวสัดทุี่หมด
อายหุรอืช�ารดุจากการใช้งาน น�ากลบัมาใช้ใหม่ (Reduce Reuse Recycle) 

12 สิงหาคม ค.ศ. 1949 ประจำาตัวบุคคล สถานที่ หรือเครื่องใช้
ต่างๆ ที่ใช้เนื่องในการรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บในสนามรบ เพื่อให้
ฝ่ายศัตรูเห็นได้ชัดและไม่ทำาอันตราย
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เปิดตัว PEA Solar Hero Application  
อย่างเป็นทางการท่ัวประเทศ

ผู้ท่ีสนใจติดต้ัง Solar Rooftop ผ่าน PEA Solar Hero 
Application ดาวน์โหลดใช้งานได้ในระบบ iOS และ 
Android หรือติดต่อสอบถามได้ท่ี โทร. 0 - 2725 - 4955 
หรือ www.solarhero.pea.co.th

หลงัจากน�าร่องใช้งาน  PEA Solar Hero Application เพื่อส่งเสรมิการ
ตดิตั้ง Solar Rooftop ด้วยระบบ Digital ในเมอืงใหญ่ ๆ อย่างเชยีงใหม่ 
นครราชสมีา ระยอง และภเูกต็ มาตั้งแต่กลางปี 2562 จนได้รบั
ผลตอบรบัอย่างด ีมผีูด้าวน์โหลดใช้งานกว่า 8,000 ราย ล่าสดุ PEA 
พร้อมแล้วที่จะเปิดให้ผูส้นใจทั่วประเทศใช้บรกิารแอปพลเิคชนันี้ 
ซึ่ง PEA Solar Hero จะช่วยอ�านวยความสะดวกให้กบัประชาชน
ผู้สนใจตดิตั้งระบบผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ให้มมีาตรฐาน
ความปลอดภยัภายใต้การดแูลของ PEA ในงานวันเดียวกันนี้ PEA 
ยงัน�าเสนอแคมเปญส่งเสรมิการตดิตั้ง Solar Rooftop โครงการ ‘60 ปี 
60 ความร่วมมอื 60 การให้แสงสว่างที่ไม่มวีนัสิ้นสดุ’ ซึ่ง PEA จะ
สนบัสนนุการตดิตั้ง Solar Rooftop โดยไม่มค่ีาใช้จ่ายแก่ 60 สถาบนั/
หน่วยงานที่เป็นศนูย์รวมของชมุชนและสงัคม เช่น โรงเรยีน โรงพยาบาล 

 ส่งเสริมการติดตั้ง Solar 
Rooftop ด้วยระบบ Digital

วดั ฯลฯ ที่ไม่เพยีงเป็นการส่งเสรมิการใช้พลงังานทดแทนแต่ยงั
สะท้อนในมมุของการตอบแทนกลบัสูส่งัคมอกีด้วย ทั้งนี้ภายในงาน
มกีารเสวนาความร่วมมอืส่งเสรมิใช้แอปพลเิคชนั PEA Solar Hero 
จาก 6 หน่วยงาน คอื ธนาคารกสกิรไทย จ�ากดั (มหาชน) บรษิทั 
Thai Digital Energy Development จ�ากดั บรษิทั แอดวานซ์ อนิโฟร์ 
เซอร์วสิ จ�ากดั (มหาชน) บรษิทั ทซี ีรนีวิอะเบิ้ล เอน็เนอร์ยี่ จ�ากดั 
และบรษิทั ทร ูคอร์ปอเรชั่น จ�ากดั (มหาชน) โดยมนีายเสกสรร
เสรมิพงศ์  รองผูว่้าการ PEA เป็นประธานในพธิเีปิดและปาฐกถา
เกี่ยวกบั PEA Solar Hero Application  ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร LED 
ส�านกังานใหญ่ PEA 
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รางวัลดีเด่นผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน 
 สะท้อนความมุง่มัน่ในการอนรุกัษ์และส่งเสริม 

การใช้พลงังานทดแทน 
เพื่อกระตุ้นให้เกดิการพฒันาเทคโนโลยใีนการประหยดัพลงังานและ
ส่งเสรมิการใช้พลงังานทดแทนในประเทศมากยิ่งขึ้น กรมพฒันา
พลงังานทดแทนและอนรุกัษ์พลงังาน (พพ.) กระทรวงพลงังาน  
จงึได้จดังาน Thailand Energy Awards 2019 ขึ้น ซึ่งจากการด�าเนนิ
กจิกรรมที่เกี่ยวข้องของ PEA เช่น ด�าเนนิการพฒันาต้นแบบระบบ

รับรางวัล ‘Digital Government 
Awards 2019’ จากนายกรัฐมนตรี

ด้วยกระแสโลกที่เปลี่ยนไป เทคโนโลยเีข้ามามบีทบาทกบัการท�างานและวถิชีวีติอย่าง
มากมาย PEA จงึต้องพลกิโฉมองค์กรสู่การเป็น Digital Utility ซึ่งนอกจากจะสอดคล้อง
กบัสถานการณ์ปัจจบุนั ยงัถอืว่ามสี่วนสนบัสนนุนโยบายรฐับาลตามโครงการยกเลกิ
ส�าเนาเอกสารราชการอกีด้วย และนี่เองที่ส่งผลให้ PEA ได้รบั ‘รางวลัรฐับาลดจิทิลั 
Digital Government Awards 2019’ ในงานประกาศผลส�ารวจระดบัความพร้อม 
รฐับาลดจิทิลัหน่วยงานภาครฐัของประเทศไทย ประจ�าปี 2562 โดยนายธนาเศรษฐ์  
พงษ์ทรงเสถยีร รองผู้ว่าการ PEA เป็นผู้ขึ้นรบัรางวลัจากพลเอก ประยทุธ์ จนัทร์โอชา 
นายกรฐัมนตร ีณ ตกึสนัตไิมตร ีท�าเนยีบรฐับาล 

 รางวัลอันแสดงถึงความพร้อมสู่การเป็น  
Digital Utility ในอนาคต 

บรหิารจดัการพลงังานให้บ้านพกัอาศยั โครงการรถสามล้อไฟฟ้า
แห่งแรกในเชยีงใหม่ โครงการ PEA LED เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชงิ
วฒันธรรมไทยกว่า 39 แห่งทั่วประเทศ ท�าให้ PEA สามารถคว้า
รางวลัดเีด่นด้านผู้ส่งเสรมิการอนรุกัษ์พลงังานและพลงังานทดแทน
มาครอง โดยนางจฑุาพรรธน์ แก้ววฒันะบวร ผู้ช่วยผู้ว่าการ PEA 
ขึ้นรบัรางวลัจากนายสมคดิ จาตศุรพีทิกัษ์ รองนายกรฐัมนตร ี 
ณ Hall 105 ศูนย์นทิรรศการและการประชมุ ไบเทค บางนา  
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ร่วมมือ KERRY เสริมธุรกิจพลังงาน
ยุคดิจิทัลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 ผสานความร่วมมือเพื่อร่วมกันพัฒนาธุรกิจพลังงาน 
ในยุคดิจิทัล 

เพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยดีจิทิลัในอนาคต PEA จงึได้ร่วม
ลงนามบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอืในการศกึษาวจิยัโครงการทางธรุกจิ
พลงังานด้านระบบดจิทิลัและพลงังานแสงอาทติย์ด้วยเทคโนโลยลี�้าสมยักบั
บรษิทั เคอรี่ สยามซพีอร์ต จ�ากดั ผู้ให้บรกิารด้านท่าเทยีบเรอืน�้าลกึและ
โลจสิตกิส์แบบครบวงจร โดยการตดิตั้ง Solar Rooftop ผ่านโครงการ PEA 
Solar Hero Application พร้อมทั้งสนบัสนนุการใช้รถบรรทกุขนาดใหญ่ขนส่ง
สนิค้าขบัเคลื่อนด้วยพลงังานไฟฟ้าจากแสงอาทติย์ ซึ่งจะช่วยลดการใช้
เชื้อเพลงิฟอสซลิในพื้นที่ให้บรกิารของ KERRY ที่ไม่เพยีงจะสอดรบักบัความ
เปลี่ยนแปลงและตอบสนองต่อความต้องการผู้ใช้ไฟฟ้าในอนาคต ยงัเป็น
การเสรมิสร้างความแขง็แกร่งของ PEA ในการพฒันาธรุกจิพลงังานทางด้าน
ดจิทิลั การส่งเสรมิพลงังานทดแทนให้เตบิโตได้อย่างยั่งยนืและมั่นคง โดยนาย
ชวีนิ พฒันคหูะ รองผูว่้าการ PEA ร่วมลงนามกบันายเกลด็ชยั เบญจอาธรศริกิลุ 
กรรมการผู้จดัการ กลุ่มประเทศลุ่มแม่น�้าโขง บรษิทั เคอรี่ สยามซพีอร์ต 
จ�ากดั ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร LED ส�านกังานใหญ่ PEA 

กลบัมาอย่างยิ่งใหญ่ส�าหรบังาน ‘Thailand Lighting Fair 2019’ และงาน 
‘Thailand Building Fair 2019’ งานแสดงเทคโนโลยแีละผลติภณัฑ์ แลกเปลี่ยน
องค์ความรู้ เจรจาธรุกจิระหว่างผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศ ภายใต้
แนวคดิ ‘City + IoT - A Sustainable and Livable Future’ และไม่ใช่แค่สนบัสนนุ
งานร่วมกบัเมสเซ่ แฟรงค์เฟิร์ต และบรษิทั ด ิเอก็ซ์ซบิสิ จ�ากดั เป็นปีที่ 5 
PEA ยงัได้มกีารน�าเสนอนวตักรรมเทคโนโลยทีนัสมยัที่ตอบสนองความ
ต้องการและรูปแบบการใช้ชวีติของคนรุ่นใหม่ ซึ่งทั้งสะดวก รวดเรว็ เป็น
มติรกบัสิ่งแวดล้อม รวมถงึธรุกจิด้านการจดัการพลงังานที่มปีระสทิธภิาพ 
และธรุกจิ Solar Rooftop ตลอดจนการสมัมนาหวัข้อต่าง ๆ  อาท ิการ
จดัการพลงังานเพื่อประหยดัพลงังาน PEA Solar Hero Application โดยนาย
สมพงษ์ ปรเีปรม ผู้ว่าการ PEA เป็นประธานในพธิ ีร่วมด้วยมสิเตอร์ สเตฟาน 
บวัร์ม่า สมาชกิกรรมการบรหิาร เมสเซ่ แฟรงค์เฟิร์ต กรุ๊ป และนางสาว
กนกพร ด�ารงกลุ ผู้อ�านวยการฝ่ายอตุสาหกรรมการแสดงสนิค้านานาชาต ิ
ส�านกังานส่งเสรมิการจดัการประชมุและนทิรรศการ (องค์การมหาชน)  
ณ เวทกีลาง ฮอลล์ 105 ศูนย์นทิรรศการและการประชมุไบเทค บางนา 

 งานแสดงเทคโนโลยี ผลติภณัฑ์ แลกเปลีย่น
องค์ความรูแ้ละเจรจาธรุกจิ 

เปิดงาน ‘Thailand Lighting Fair 2019’



การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

ปัญหาใหญ่ที่ก�าลัง
คุกคามโลก 

 แม้เทคโนโลยีจะก้าวหน้าเพียงใด 
แต่ดูเหมือนว่าจะไม่มีทางแก้ไขปัญหา
ธรรมชาติและวิกฤตการณ์ที่กำาลัง
คุกคามโลกในขณะนี้ได้เลย มิหนำาซำ้า
ยังช่วยเร่งอัตราการเพิ่มขึ้นของก๊าซ
เรือนกระจก (Greenhouse Gases) 
ผ่านกิจกรรมในชีวิตประจำาวัน ทั้งจาก
การใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล การตัดไม้
ทำาลายป่า รวมถึงกิจการปศุสัตว์เชิง
อุตสาหกรรมที่เร่งให้เกิดภาวะโลกร้อน 
และนำาไปสู่การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภมูอิากาศ (Climate Change) โดยเฉพาะ
ภาวะโลกร้อน (Global Warming) ซึ่ง

ส่งผลต่อความแปรปรวนในระบบนิเวศ
ของโลก การอุบัติขึ้นของภัยพิบัติ
รุนแรงอย่างคาดไม่ถึงและมีความถี่
ยิ่งขึ้นเรื่อย ๆ
 ความเปลี่ยนแปลงที่ส่งสัญญาณ
ร้ายอย่างต่อเนื่องทำาให้นานาประเทศ 
ไม่อาจนิ่งเฉยได้ จนนำามาสู่การรวม
ตัวกันของนักวิทยาศาสตร์จาก 50 
ประเทศในการประชุมสภาพภูมิอากาศ
โลกครั้งที่ 1 ที่เมืองเจนีวา ประเทศ 
สวิตเซอร์แลนด์ ในปี พ.ศ. 2522 และ
เห็นพ้องต้องกันว่าแนวโน้มของการ
เปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศได้ตกอยู่

เปลี่ยนออฟฟิศ
ให้เป็นมิตรกับโลก

เพราะการดูแลโลกใบนี้ไม่ใช่หน้าที่ของใครเป็นพิเศษ หากแต่เป็นสิ่งที่
ทุกคนต้องรับผิดชอบร่วมกัน อย่างน้อย ๆ ท�าด้วยการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมและกิจกรรมในการใช้ทรัพยากร เพราะท้ายที่สุดแล้ว 
ผู้ได้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงก็คือมนุษย์อย่างเรานั่นเอง

PEA FOCUS
ท่ีมา : กองแผนและพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อม
  ฝ่ายสังคมและส่ิงแวดล้อม
เรียบเรียง : กองบรรณาธิการ
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ในภาวะน่าตกใจ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา 
ก็มีการส่งสัญญาณผ่านการประชุม 
สุดยอดริโอเดอจาเนโร ประเทศบราซิล 
โดยการลงนามในกรอบอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (UNFCCC: United 
Nations Framework Convention 
on Climate Change) พ.ศ. 2535 
พิธีสารเกียวโต พ.ศ. 2540 และ 
ข้อตกลงปารีส พ.ศ. 2558 รวมถึง 
ในการประชุมระดับโลกอื่น ๆ อีกหลาย
ครั้ง และเมื่อไม่นานนี้เอง บรรดา 
นักวิทยาศาสตร์ 153 ประเทศทั่วโลก

GREEN OFFICE เปลี่ยนวิธีคิด ปรับพฤติกรรม
สู่การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าในส�านักงาน 

 ‘Green Office’ หรือ ‘สำานักงาน 
สีเขียว’ เป็นอีกหนึ่งโครงการสำาคัญและ
เป็นแนวทางที่องค์กรต่าง ๆ รวมถึง
บุคลากรสามารถมีส่วนร่วมในการลด
ปัญหาสภาวะโลกร้อน ด้วยการส่งเสริม
ให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใน
สำานักงานและกิจกรรมต่าง ๆ ภายใน
สำานกังานทีส่่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม
น้อยที่สุด ด้วยการใช้ทรัพยากรและ
พลังงานอย่างรู้คุณค่า มีแผนในการ
จัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมไปถึงการจัดซื้อจัดจ้าง เลือกใช้
วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้สำานักงาน
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น และ
ข้อสำาคัญจะต้องปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ออกมาในปริมาณตำ่า ตามจุดประสงค์
หลัก คือ 1) ตรวจประเมินและให้การ
รับรองสำานักงานที่มีการดำาเนินการที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 2) เพื่อส่งเสริม
ให้สำานกังานนำาความรู้สำานกังานสเีขยีว
ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์และมีการ
บริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใน
สำานักงาน และ 3) เพื่อลดปริมาณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรม
ภายในสำานักงาน 

 ดังนั้น กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมได้จัดทำาเกณฑ์สำานักงาน
สเีขยีวขึน้มา และใช้เป็นตวักำาหนดทิศทาง
ในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
เตรียมความพร้อมสู่สำานักงานที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมในระดับสากล โดย
มีกลุ่มเป้าหมายคือสำานักงานของภาค
รัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานการ
ศึกษา ทั้งในระดับส่วนกลางและภูมิภาค

เกณฑ์การประเมินสำานักงานสีเขียว 

ระดับ
ดีเยี่ยม

ร้อยละ
90 ขึ้นไป

ระดับ
ดีมาก

ร้อยละ
80-89

ระดับ
ดี

ร้อยละ
60-79

ไม่ผ่าน
เกณฑ์การ

รับรอง

ตำ่ากว่า
ร้อยละ 60

ระดับคะแนนสำานักงานสีเขียว

ภูมิอากาศ เช่น จัดตั้งองค์การบริหาร
จัดการก๊าซเรือนกระจก (Thailand 
Greenhouse Gas Organization: 
TGO) เพื่อรับผิดชอบในการบริหาร
จัดการโครงการภายใต้กลไกการ
พัฒนาที่สะอาด รวมทั้งเป็นศูนย์กลาง
ในการประสานความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์การ
ระหว่างประเทศ ทั้งนี้สิ่งสำาคัญที่สุด
คือต้องอาศัยความร่วมมือของทุก
ภาคส่วนร่วมกัน ตั้งแต่รัฐบาล เอกชน 
NGOs และประชาชนทั่วไปในการแก้ไข
ปัญหาทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
ให้ได้ผลอย่างเป็นรูปธรรม

จำานวนกว่า 11,000 คน ร่วมกัน 
ลงนามสนับสนุนรายงานสถานการณ ์
สิ่งแวดล้อมโลกฉบับล่าสุด รวมทั้ง 
ออกแถลงการณ์ประกาศ ‘ภาวะฉกุเฉิน
ด้านภมิูอากาศ (Climate Emergency)’ 
ซึ่งยิ่งตอกยำาให้ต้องลงมือทำาอะไร
สักอย่างก่อนที่จะสายเกินแก้
 ประเทศไทย ในฐานะประชาคมโลก
ก็ได้ออกมาตรการต่าง ๆ โดย 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม ร่วมกับหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องร่วมมือดำาเนินการมากมาย
เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
(Greenhouse Gases: GHG)  
ช่วยยับยั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพ 

้



แนวท�งพัฒน�สำ�นักง�น
PEA สู่สำ�นักง�นสีเขียว

 หลังเข้าร่วมโครงการ Green Office การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ได้กำาหนด
แนวทางการทำางานให้สอดคล้องกับเกณฑ์การตรวจสอบและประเมินการให้คะแนน
ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมทั้ง 6 หมวด ดังนี้
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1. ก�รกำ�หนดนโยบ�ย ก�รว�งแผนก�รดำ�เนินง�นและก�รปรับปรุงอย่�ง
ต่อเนื่อง
  1.1. การกำาหนดนโยบายสิ่งแวดล้อม
  1.2. คณะทำางานด้านสิ่งแวดล้อม
  1.3. การระบุประเด็นปัญหาทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม
  1.4. กฎหมายและข้อกำาหนดที่เกี่ยวข้อง
  1.5. ข้อมูลก๊าซเรือนกระจก
  1.6. แผนงานโครงการที่นำาไปสู่การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
  1.7. การตรวจประเมินสำานักงานสีเขียวภายในสำานักงาน 
   (สำาหรับหน่วยงานที่ขอต่ออายุ)
  1.8. การทบทวนฝ่ายบริหาร

 
2. ก�รส่ือส�รและสร้�งจิตสำ�นึก
  2.1   การอบรมให้ความรู้และประเมินความเข้าใจ
  2.2   การรณรงค์และประชาสัมพันธ์แก่พนักงาน
 

 
4. ก�รจัดก�รของเสีย
  4.1   การจัดการของเสีย
  4.2   การจัดการนำ้าเสีย

5. สภ�พแวดล้อมและคว�มปลอดภัยในสำ�นักง�น
  5.1   อากาศ
  5.2   แสง
  5.3   เสียง
  5.4   ความน่าอยู่
  5.5   การเตรียมความพร้อมต่อสภาวะฉุกเฉิน
 

6. ก�รจัดซื้อและจัดจ้�ง
  6.1   การจัดซื้อสินค้า
  6.2   การจัดจ้าง

3. ก�รใช้ทรัพย�กรและพลังง�น
  3.1   การใช้นำ้า
  3.2   การใช้พลังงาน
  3.3   การใช้ทรัพยากรอื่นๆ
  3.4   การจัดประชุมและนิทรรศการ
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ผลสำ�เร็จที่เป็นรูปธรรม 
จนได้รับรองระดับดีเยี่ยม (G ทอง) และดีมาก (G เงิน) ในทุกปี

 ปี 2557 - 2561 PEA ได้รับ
การตรวจประเมินและรับรองเป็น
ส�านักงานสีเขียว ระดบั ดเียีย่ม  
(G ทอง ) จ�านวน 99 แห่ง ระดับดี
มาก (G เงิน) จ�านวน 2 แห่ง จาก
กรมส่งเสริมคุณภาพสิง่แวดล้อม 

 ปี 2562 - 2564 
PEA มีเป้าหมายด�าเนินโครงการ
ส�านักงานสีเขียว ปีละ 37 แห่ง 
ระยะเวลา 3 ปี รวมจ�านวน 111 
แห่ง และมีเป้าหมายที่จะขยายผล 
อย่างต่อเนื่องให้ครอบคลุมทุก
ส�านักงานทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้
เป็นส�านักงานสีเขียวต้นแบบ
ของหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนต่อไป

 ปี 2562 PEA ได้รับโล่ตรา
สัญลักษณ์ G-Green ระดับประเทศ 
ระดับดีเยี่ยม (G ทอง) จ�านวน 45 
แห่ง ระดับดีมาก (G เงิน) จ�านวน 2 
แห่ง และรักษาระดับการต่ออายุได้ 
15 แห่ง รวมทั้งส้ิน 62 แห่ง (การ
ต่ออายุ คือ กรมส่งเสริมคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อมก�าหนดให้ผู้ที่เคยได้รับ
รางวัลมาแล้ว 3 ปี หากยังคงรักษา
ระดับได้ตามเกณฑ์ที่ก�าหนดสามารถ
ต่ออายุได้) ตลอดจนรางวัล 
โล่เกียรติคุณที่ทางกรมส่งเสริม
คุณภาพส่ิงแวดล้อม มอบให้กับ 
PEA ที่ให้ความร่วมมือเข้าร่วม 
โครงการฯ มาอย่างต่อเนื่อง
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  ดังนั้น ตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน 
สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก
ส�านักงานได้เป็นจ�านวน 4,990.89 ตนั
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า  และปัจจัย
ส�าคัญที่ท�าให้ PEA ได้รับการรบัรองให้เป็น 
Green Office ระดบัดเียีย่ม (G ทอง) และดมีาก 
(G เงิน) ในทกุ ๆ ปี  เกดิจากการบูรณาการ
ส�านักงาน PEA ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเริ่มตั้งแต่การส่งเสริม
ให้พนักงานในทุกส�านักงานทั้ง 74 จังหวัด 
ตระหนักถึงการลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกจากทุกกิจกรรมในส�านักงาน
 น�ามาสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้
พลังงาน รวมทั้งเริ่มต้นโครงการและ
กิจกรรมที่มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
อย่างจริงจัง เช่น  รณรงค์การใช้ซ�้า การน�า
กลับมาใช้ใหม่ การลดและเลิกใช้สารเคมี การ
จัดซื้อจัดจ้างสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เป็นต้น
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PEA ได้อะไรจ�กก�ร
เป็นสำ�นักง�นสีเขียว 

 ลดค่าใช้จ่ายในสำานักงาน เช่น ลด
ค่าไฟฟ้า การจัดซื้ออุปกรณ์บางอย่าง 
ปริมาณการใช้กระดาษ เป็นต้น

 สร้างจิตสำานึกและการมีส่วนร่วม
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

 ลดมลภาวะภายในสำานักงาน จาก
การบริหารจัดการการใช้พลังงานและ
ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและมีความ
เหมาะสม

 ส่งผลดีต่อภาพลักษณ์องค์กร แสดง
ให้เห็นถงึการให้ความสำาคญัด้าน
สงัคมและส่ิงแวดล้อมท่ีเกีย่วพันถงึ
ประสิทธภิาพเชงินิเวศเศรษฐกจิ (Eco-
Efficiency) ซึง่เป็นการสร้างสมดุล
ระหว่างความก้าวหน้าทางเศรษฐกจิและ
การปกป้องระบบนเิวศไปพร้อม ๆ กนั

 บุคลากรมีความภาคภูมิใจและมี
กำาลังใจในการทำางาน รวมถึงมีสุขภาพ
ที่ดีขึ้น
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Meanwhile, the project has urged  
participants to use resources and energy 
to its full capacity, set up a plan for 
waste management, and improve the 
procurement process for equipment and 
office supplies to become more ‘green’. 
Most importantly, offices must lower 
greenhouse gas emissions and follow the 
six guidelines that have been issued by 
the ministry. 
 PEA is another agency that understands 
the importance of carrying out its operations 
while caring for the environment, thus, PEA 
has participated in the Green Office project 
since 2014. With PEA’s determination to 

address climate issue in tangible ways, 
the activities carried out by PEA has 
earned the agency a total of 99 G-Gold 
Green Office Awards and 2 G-Silver 
Green Office Awards from the Department 
Of Environmental Quality.
 Moreover, from 2019 to 2021, PEA 
has set a target to receive 37 Green Office 
Awards each year, for three consecutive 
years, totaling 111 offices, with further 
plans to expand the project to every office 
within the organization in order to become 
a model Green Office for the public and 
private sectors.

GREEN OFFICE 
Changing Workplaces to Become Environmentally Friendly
 While technology has greatly become 
more advanced, we are no closer to  
solving environmental crises around the 
world. However, numerous countries 
including Thailand have not been idle:  
the Ministry of Natural Resource and  
Environment and related agencies have 
issued measures to lower greenhouse gas 
emissions through initiatives such as the 
establishment of the Thailand Greenhouse 
Gas Management Organization and the 
launch of the ‘Green Office’ project that 
has created awareness and shifted the 
general public’s behaviors to become 
as environmentally friendly as possible. 
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PEA EXCLUSIVE
โดย กองบรรณาธิการ
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อะไรคือนิยามของคำาว่า ‘Green Office’ 
 ส�านกังาน คอืส�านกังานรฐัวสิาหกจิ ราชการ ภายในและภายนอก
อาคาร เป็นที่ปฏบิตังิานทั้งด้านเอกสาร การประชมุ รวมถงึพื้นที่อื่น ๆ 
เช่น พื้นที่รบัประทานอาหาร ห้องน�้า ลานจอดรถ ที่เราต้องพจิารณา
จดัการตามแนวทาง ‘Green Office’ หรอื ‘ส�านกังานสเีขยีว’ จะมี
องค์ประกอบของส�านกังานหรอืการด�าเนนิกจิกรรมต่าง ๆ ที่ไม่ส่งผล
หรอืส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สดุ ไม่ใช่ไม่ใช้ แต่ให้ใช้อย่าง
คุม้ค่า มแีนวทางการจดัการของเสยี ตลอดจนเลอืกใช้วสัดอุปุกรณ์ 
ที่เป็นมติรกบัสิ่งแวดล้อม และที่ส�าคญัต้องปล่อยก๊าซเรอืนกระจก
ในปรมิาณต�่า ตามแนวทางของกรมส่งเสรมิคณุภาพสิ่งแวดล้อม 6 
หวัข้อหลกั 23 ข้อย่อย 
 
ประโยชน์ที่ PEA ได้รับจากการก้าวไปสู่ ‘Green  
Office’
 ส�านักงานท่ีน�า ‘Green Office’ มาใช้จะช่วยยกระดับการท�างาน 
คนท�างาน ส�านักงาน ลดค่าใช้จ่าย ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม 
นอกจากน้ียังส่งผลดีต่อสุขภาพกายและใจของคนในส�านักงานเองและ
คนท่ีเก่ียวข้อง สุดท้ายคือการเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก ถือว่าเป็นส่วนหน่ึงท่ีจะช่วยลดโลกร้อน ลดฝุ่น PM 2.5 
ซ่ึงก�าลังเป็นปัญหาส�าคัญในปัจจุบัน  

จ�ตุรงค์ สุขะเสน 
รองผู้ว่าการกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม

อะไรคือเคล็ดลับสู่การเป็น ‘Green Office’ ที่ยั่งยืน  
และการรับรองตราสัญลักษณ์ G-Green 
 ประการแรกคือ นโยบายที่ก�าหนดจากผู้บริหารเพื่อเป็นแนวทาง
การด�าเนินงาน ประการที่สองคือ การสื่อสารที่ชัดเจนเพื่อให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องมีความเข้าใจตรงกัน และที่ส�าคัญคือการสร้างความ
ตระหนักให้คนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต้องใช้เวลาพอสมควรในการสร้าง
จิตส�านึกผ่านช่องทางหรือวิธีการต่าง ๆ เช่น ประชาสัมพันธ์แบบ
ตาเห็น หูฟัง ใช้สื่อดิจิทัลออนไลน์ การอบรม และประการที่สาม 
คือการปรับปรุงพัฒนาและจัดการอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีการ
ทบทวนประเมินผลอย่างเป็นระบบ เมื่อทบทวนเสร็จก็น�ามาปรับปรุง 
ประการที่สี่ เป็นเรื่องการให้รางวัล เพื่อเป็นก�าลังใจและแรงผลักดัน
ในผลส�าเร็จของการด�าเนินงาน โดย PEA ได้รางวัลตราสัญลักษณ์ 
G-Green ระดับประเทศมาทุกปี ล่าสุดปี 2562 เราได้รับมา 62 
รางวัล นับตั้งแต่ปี 2557 ถึงปัจจุบัน เราได้มา 148 แห่ง และยังอยู่
ในแผนการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่องในปี 2563 - 2564 อีก 75 แห่ง 
ทั้งนี้ รางวัลก็ไม่ส�าคัญเท่ากับการยกระดับการท�างาน  คนท�างานมี
ความสุขในการท�างาน อยากมาท�างาน เรื่องนี้ส�าคัญมากกว่าเรื่อง
ของรางวัลเสียอีก 

เคล็ดลับความส�าเร็จของ 
Green Office 
เร่ิมท่ีจิตส�านึกของทุกคน

แม้ว่าตอนนี้ ‘สำานักงานสีเขียว’ หรือ ‘Green Office’ จะไม่ใช่ประเด็นใหม่ในสังคม ทว่าการจะเดินไปให้ถึงจุดนั้น
ได้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเสียทีเดียว นอกจากนโยบายและการสื่อสารที่ชัดเจนเพื่อให้เข้าใจตรงกัน ‘จาตุรงค์ สุขะเสน’ 
รองผู้ว่าการกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ยังมองว่าการสร้างจิตสำานึกให้
กับทุกคนในองค์กรก็เป็นเรื่องสำาคัญ ทั้งยังเป็นเคล็ดลับสู่การพัฒนาสู่ความยั่งยืนควบคู่กับการได้รับรางวัล

ตราสัญลักษณ์ G-Green ระดับทองและระดับเงินของสำานักงานทั้ง 148 แห่งอีกด้วย
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เพราะว่าคนเป็นทรัพยากรที่สำาคัญใน
ลำาดับแรกๆขององค์กร โดยเฉพาะ
องค์กรใหญ่ ๆ ทุกอย่างจะสำาเร็จได้ดี
หรือไม่อยู่ที่คนเป็นสำาคัญ ถ้าเราสร้าง
ความตระหนัก ปลูกจิตสำานึก ไม่ต้อง
บอกเขาก็ทำา

ทำาไมการสร้างจิตสำานึกและสร้างการตระหนัก 
ถึงเป็นเรื่องสำาคัญ 
 เพราะว่าคนเป็นทรัพยากรที่ส�าคัญในล�าดับแรก ๆ ขององค์กร 
โดยเฉพาะองค์กรใหญ่ ๆ ทุกอย่างจะส�าเร็จได้ดีหรือไม่อยู่ที่คนเป็น
ส�าคัญ ถ้าเราสร้างความตระหนัก ปลูกจิตส�านึก ไม่ต้องบอกเขา
ก็ท�า นี่คือสิ่งที่ดีที่สุด เรามีพนักงานลูกจ้างจ�านวนมาก การที่ทุก
คนยกระดับ รักษามาตรฐานในการท�างาน และมีจิตส�านึกในการ
ท�างาน ไม่ว่าจะท�าเรื่องอะไรก็ตามเราก็จะประสบความส�าเร็จ 

Digital Utility มีส่วนในการทำาเร่ือง ‘Green Office’
อย่างไร  
 สิ่งที่เห็นเป็นอย่างแรกคือการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการท�างาน
ให้มีความทันสมัย ใช้ IT มากขึ้น เดิมทีเราอาจจะใช้การเก็บข้อมูล
ในกระดาษ ต่อไปจะน�าเทคโนโลยีมาใช้มากขึ้น มีฐานข้อมูลชุด
เดียวกันก็จะเข้าใจและท�างานง่ายขึ้น นอกจากนี้ยังลดขั้นตอนการ
ท�างาน และระยะเวลาที่ใช้ อย่างที่สองในเรื่องการสื่อสารจะมีการ
ใช้ช่องทางผ่านโซเชียลมีเดียต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น นอกเหนือจากการ
ใช้วิธีการตามปกติ เช่น หนังสือแจ้งเวียน โปสเตอร์ อย่างที่สาม
เป็นการท�าให้คนมีความทันสมัยสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลง 
ในอนาคตในยุค Disruption ได้ดียิ่งขึ้น  
    

ปัญหา อุปสรรค และการตื่นตัวเรื่องสิ่งแวดล้อม
ของ PEA ในอดีตเปรียบเทียบกับปัจจุบัน 
 เรื่องคนผมว่าเราพูดคยุกนัได้ เชื่อว่าทกุคนตื่นตวัพร้อมไปสู่
ความส�าเรจ็ร่วมกนั ปัญหาจรงิ ๆ น่าจะเป็นเรื่องความพร้อมของ
แต่ละส�านกังาน แต่โชคดอียู่อย่างหนึ่งที่ผู้บรหิารทกุระดบัและ
พนกังานเองให้ความส�าคญั มกีารจดังบประมาณส่วนหนึ่งมา 
ยกระดบัการท�างาน ยกระดบัคณุภาพชวีติพนกังาน ส่งผลไปถงึ
การยกระดบัการให้บรกิารกบัลูกค้าหรอืคนที่มาตดิต่อ เช่น มทีาง
ลาด ห้องน�้าของคนพกิาร ที่จอดรถ มอีาชวีอนามยัและความ
ปลอดภยั หรอืสิ่งอ�านวยความสะดวกต่าง ๆ ให้มคีวามพร้อมทั้งคน
และส�านกังาน เราเลยต้องทยอยท�าไปตามแผนงานในแต่ละปี ส่วน
ความตื่นตวัเกี่ยวกบัเรื่องนี้ เมื่อก่อนเราใช้แนวทาง 5 ส ตอนนี้ปรบั
เปลี่ยนมาใช้แนวทางของ ‘Green Office’ ซึ่งจะเหมาะสมกบัสภาพ
ปัจจบุนัมากขึ้น   
   
ก้าวต่อไปของ ‘Green Office’ 
 ก้าวใหญ่ก้าวหนึ่งในปีนี้คือการด�าเนินการที่ส�านักงานใหญ่ ที่
มีโครงสร้าง คน และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องจ�านวนมากแตกต่างจาก
ที่เราท�ามาในส�านักงานส่วนภูมิภาคที่มีขนาดเล็กกว่า นับเป็นก้าว
ที่ท้าทายเป็นอย่างมาก มีการร่วมกันท�าบันทึกข้อตกลงเพื่อสร้าง
ความตระหนักและสื่อสารให้ทุกส่วนรับรู้ ความจริงการท�า ‘Green 
Office’ ไม่ได้ยากอย่างที่คิด เพราะไม่อย่างนั้น PEA คงไม่ผ่านการ
รับรองมาเกือบ 150 แห่งทั่วประเทศ และไม่ใช่ได้แค่ตัวเราเอง ยัง
รวมถึงองค์กร ลูกค้า เป็นการแสดงศักยภาพของ PEA ให้หน่วยงาน
ต่าง ๆ ทราบว่าเรามีระดับการท�างานที่เทียบเท่ามาตรฐานสากล 
ส่วนอีกอย่างที่มีความส�าคัญคือ การสร้างคนให้มีศักยภาพเป็น 
ผู้ตรวจประเมินได้ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน คนเหล่านี้
เองที่จะเป็นก�าลังส�าคัญในการพัฒนา ‘Green Office’ ขององค์กร
ให้ก้าวต่อไป และสุดท้าย อยากให้ทุกคนตระหนักถึงเรื่องการใช้
ทรัพยากรอย่างมีประโยชน์ รู้คุณค่า เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้คง
อยู่ถึงรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไป  
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Q A
ไฟฟ้าเกษตรคืออะไร 
และใครสามารถขอใช้
ไฟฟ้าประเภทน้ีได้บ้าง

ไฟฟ้าเกษตรคือ การนำาไฟฟ้ามาใช้ในพ้ืนท่ีทำากินของเกษตรกร เช่น ใช้กับ 
เคร่ืองสูบน้ำา หลอดไฟ ฯลฯ โดยมีหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการดังน้ี 
 1. ค่าใช้จ่ายในการขยายเขตฯ ไม่เกิน 50,000 บาท 
  (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เป็นผู้รับผิดชอบ) 
 2. เกษตรกรผู้ย่ืนคำาร้องต้องข้ึนทะเบียนเป็นเกษตรกร 
  (สมุดทะเบียนเกษตรกร)
 3. ต้องไม่อยู่ในเขตหวงห้ามใด ๆ ของราชการ
 4. มีทางสาธารณะท่ีรถยนต์สามารถผ่านได้ รวมถึงปักเสาพาดสาย   
  ดำาเนินการก่อสร้างระบบจำาหน่ายไฟฟ้าได้
 5. ต้องระบุแหล่งน้ำาท่ีจะใช้เพ่ือกิจกรรมทางการเกษตร เช่น 
  คลองสาธารณะ คลองชลประทาน แหล่งน้ำาใต้ดิน 
 6. มีเอกสารสิทธิตามประมวลกฎหมายท่ีดิน หรือหนังสือสัญญาเช่าท่ีดิน  
  ทำากินถูกต้องตามกฎหมาย (ต้องไม่ใช่ท่ีดินท่ีถือครองโดยเอกชนรายใหญ่) 
 7. เป็นเกษตรกรรายย่อยท่ีขอติดต้ังมิเตอร์ขนาดไม่เกิน 15 (45) แอมป์ต่อราย
 8. สามารถออกใบแจ้งหน้ีค่ากระแสไฟฟ้ามิเตอร์เคร่ืองท่ี 2 (ใหม่) โดยจะแจ้ง
  เก็บเงินไปท่ีมิเตอร์เคร่ืองท่ี 1 (เก่า) โดยท้ัง 2 มิเตอร์ต้องอยู่ในเขต
  รับผิดชอบของการไฟฟ้าเดียวกัน 
ข้ันตอนก�รย่ืนคำ�ร้องเข้�ร่วมโครงก�ร
 1. ขอรับแบบฟอร์มย่ืนคำาร้องจากสำานักงาน PEA ในพ้ืนท่ีท่ีขอใช้ไฟฟ้า
 2. กรอกคำาร้องพร้อมย่ืนเอกสารให้ครบถ้วน ประกอบไปด้วย 
   สำาเนาทะเบียนบ้าน และสำาเนาบัตรประชาชน 
    สำาเนาเอกสารสิทธิในพ้ืนท่ีทำากินทางเกษตร/หนังสือสัญญาเช่าท่ีดิน 
   ถูกต้องตามกฎหมาย
   สำาเนาทะเบียนเกษตรกร
    ภาพถ่ายกิจกรรมทางการเกษตร 
    เอกสารคำาร้องขอขยายเขตฯ
 3. PEA ตรวจสอบคุณสมบัติ
 4. ดำาเนินการก่อสร้างขยายเขตฯ 
ค่�ธรรมเนียม : ผู้ขอใช้ไฟฟ้ารับผิดชอบค่าติดต้ังมิเตอร์และเงินประกันการใช้
ไฟฟ้า ดังน้ี 5 (15) แอมป์ 1 เฟส 1,028 บาท, 15 (45) แอมป์ 1 เฟส 6,621.50 
บาท และ 15 (45) แอมป์ 3 เฟส 22,004.50 บาท
 

ในทุกมิติของก�รใช้ชีวิตยุคปัจจุบันไฟฟ้�เข้�ม�เป็นส่วนสำ�คัญอย่�งม�ก ไม่เว้นแม้แต่
ก�รทำ�ก�รเกษตร เพร�ะไฟฟ้�มีส่วนช่วยอำ�นวยคว�มสะดวกม�กม�ยหล�ยด้�น 

ซ่ึงเช่ือมโยงไปถึงปริม�ณผลผลิตและร�ยได้ของเกษตรกรอีกด้วย

โดย กองบรรณาธิการ
Q&A with PEA

อะไรคือไฟฟ้าเกษตร? 
และขอใช้ได้อย่างไร?
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PEA SCOOP
ท่ีมา : กองแผนและพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อม
  ฝ่ายสังคมและส่ิงแวดล้อม
เรียบเรียง  : กองบรรณาธิการ

ในขณะท่ีเทคโนโลยีเจริญก้าวหน้าจนแทบตามไม่ทัน แต่ทรัพยากรธรรมชาติกลับเส่ือมโทรม
และย้อนกลับมาทำาร้ายมนุษย์ผู้เป็นตัวการสำาคัญของการเปล่ียนแปลงคร้ังใหญ่

ภารกิจปรับและเปล่ียนเพ่ือช่วยโลกของ PEA

GREEN
MISSION
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 ในช่วง 1 - 2 ปีนี้ เราได้ยินข่าวการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่มีความ
รุนแรงเกิดขึ้นไปทั่วโลก ทั้งการเผชิญคลื่น
ความร้อน (Heat Wave) ในยุโรป จนท�าให้
หลายเมืองมีอุณหภูมิสูงเป็นประวัติการณ์ 
น�้าท่วมใหญ่เมืองเวนิสในรอบ 50 ปี หรือ
ไฟป่ารุนแรงในรัฐนิวเซาท์เวลส์ของประเทศ
ออสเตรเลีย และไม่เพียงแต่ต่างประเทศ
เท่านั้นที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ
และสภาพอากาศโลกที่แปรปรวนอย่าง 
สุดข้ัว ประเทศไทยเองก็เช่นกัน ช่วงต้นฤดูฝน
ที่ผ่านมา ฝนมาช้ากว่าปกติ อีกทั้งน�้าฝน
ที่ตกลงมายังมีปริมาณน้อยกว่าค่าปกติ
อันเป็นผลจากปรากฏการณ์เอลนีโญ คร้ันถึง
ช่วงปลายฤดูฝน ภัยธรรมชาติที่สร้างความ
เสียหายอย่างหนักกลับกลายเป็นอุทกภัย
จากการเผชิญกับพายุโซนร้อนโพดุลและ
พายุโซนร้อนคาจิกิในภาคอีสานของประเทศ 
ซึ่งก็เป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง
มาก่อนหน้านี้ และเมื่อเร็ว ๆ นี้ Climate 
Central องค์กรข่าวไม่แสวงหาก�าไรใน
สหรัฐฯ ได้ตีพิมพ์บทความระบุว่าผู้คนกว่า
ร้อยล้านคนอาจต้องเผชิญความเสี่ยงจาก 
น�้าท่วมพื้นที่ตามแนวชายฝั่ง เพราะระดับ 
น�้าทะเลที่เพิ่มสูงขึ้นจากสภาพภูมิอากาศ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษนี้ และในจ�านวน
ที่ว่าหมายรวมถึงประชากร 12 ล้านคนใน
ประเทศไทยด้วย 
 ส่ิงเหล่าน้ีเป็นผลพวงจากการเปล่ียนแปลง 
ภูมิอากาศ ‘Climate Change’ อันมีสาเหตุ
หลักมาจากมนุษย์ที่ท�าให้เกิดการเผาไหม้
ของเชื้อเพลิงฟอสซิล ซึ่งเป็นก๊าซที่เก็บกัก
ความร้อนไว้ในชั้นบรรยากาศของโลก จน
ท�าให้เกิดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ หรือ 
‘Global Warming’ ส่งผลต่อความแปรปรวน
ให้กับระบบต่าง ๆ ของโลก ทั้งระบบลม 
กระแสน�้าในมหาสมุทร และน�ามาสู่
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ เช่น การละลายของ 
น�้าแข็งใน Greenland และภูเขาน�้าแข็ง
ทั่วโลก สภาพภูมิอากาศร้ายแรงอย่างที่
ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ซึ่งหากว่ามนุษย์ไม่
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจ�าวัน
ให้รอบคอบมากขึ้น โลกของเราอาจเดินทาง
มาถึงจุดอวสานก่อนเวลาควรจะเป็น
 ด้วยความตระหนักถึงปัญหาที่น่าวิตก
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เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรและ
ลดการปล่อยมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมต่อผล
ประกอบการด้านเศรษฐกิจ หรือพูดง่าย ๆ 
คือการสร้างสมดุลระหว่างความก้าวหน้า
ทางเศรษฐกิจและการปกป้องระบบนิเวศไป
พร้อม ๆ กัน ทั้งในแง่ของการใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่าและการลดมลพิษ ซึ่งจะก่อ 
ให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนขึ้น โดยเป็น
หลักการที่น�ามาใช้เป็นเครื่องมือจัดการ 
ให้ภาคธุรกิจต่าง ๆ มีประสิทธิภาพในการ
แข่งขันด้านเศรษฐศาสตร์ระหว่างกัน ควบคู่
ไปกับการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลกระทบ 
ที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ด้วยวัตถุประสงค์หลักคือ 
เพื่อลดการใช้ทรัพยากร (Reducing the 
Consumption of Resources) ซึ่งรวมถึงการ
ใช้พลังงาน วัตถุดิบ น�้า หรือการใช้ที่ดิน 
การเพ่ิมความสามารถในการน�ากลับมาใช้ซ�า้ 
(Reuse) และการแปรรูปใช้ใหม่ (Recycle) 
ของผลิตภัณฑ์ การลดผลกระทบที่มีต่อ
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Reducing the 
Impact on Nature and Environment) ตลอด
จนการเพิ่มมูลค่าจากผลิตภัณฑ์และบริการ 
(Increasing Product or Service Value) 
 ทั้งนี้ PEA ได้มีแนวทางและขั้นตอนการ
ประเมิน Eco-efficiency ครอบคลุมท้ังธุรกิจ
หลักและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องของ PEA ทั้งหมด 
เช่น การจัดท�าบัญชีรายการด้านสิ่งแวดล้อม 
การจัดท�าบัญชีรายการด้านเศรษฐกิจ  
จัดกิจกรรมเพื่อประเมินประสิทธิภาพ 
เชิงนิเวศเศรษฐกิจ เพื่อมุ่งไปสู่การพัฒนา
อย่างยั่งยืนซึ่งเป็นเป้าหมายหลักโดยรวม
ของนานาประเทศในระยะยาว  

ของทั่วโลก และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ 
ช่วยลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ
อากาศอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมกับสร้าง
จิตส�านึกที่ดีให้แก่พนักงานไปด้วยในตัว 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) จึงได้จัดท�า
โครงการส�านักงานสีเขียว (Green Office) 
และโครงการประเมินประสิทธิภาพเชิง
นิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) เพื่อปรับ
เปลี่ยนในทุกกระบวนการท�างานของ PEA 
ให้ใส่ใจโลกมากขึ้น 

 โครงการสำานักงานสีเขียว   
(Green Office) คือการส่งเสริม 
ให้ส�านักงานของ PEA ทุกแห่ง น�าความรู้ 
ด้านส�านักงานสีเขียวไปประยุกต์ใช้ให้
เกิดประโยชน์สูงสุด ช่วยกันลดปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Green House 
Gases: GHG) จากกิจกรรมต่าง ๆ ภายใน
ส�านักงาน ด้วยแนวทางการใช้ทรัพยากร
และพลังงานอย่างรู้คุณค่า มีการจัดการ 
ของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ ลดปริมาณขยะ
โดยวิธีลดการใช้ และใช้ซ�้า การน�ากลับมา
ใช้ใหม่ การเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้
ส�านักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวม
ไปถึงการจัดสภาพแวดล้อมภายนอกและ
ภายในส�านักงานให้เหมาะสม ซึ่งนอกจาก
จะช่วยดูแลโลก ยังเกิดประโยชน์อีกหลาย
อย่างแก่องค์กร ไม่ว่าจะเป็นการลด 
ค่าใช้จ่ายในส�านักงานจากการใช้ทรัพยากร
และพลังงานอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ 
สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพของพนักงาน 
เป็นการยกระดับมาตรฐานส�านักงานให้
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น และส�าคัญ
ที่สุดคือช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยลดโลก
ร้อนได้

 โครงการประสิทธิภาพเชิงนิเวศ
เศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) 
หมายถึงสัดส่วนของการสร้างมูลค่าเพิ่มของ
ผลิตภัณฑ์หรือบริการเมื่อเทียบกับการลด
การใช้ทรัพยากร (และ/หรือการลดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม) ในกระบวนการด�าเนินงาน
ของหน่วยงาน เพื่อสะท้อนไปสู่การพัฒนา
อย่างยั่งยืน (Sustainable Development)  
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GREEN
MISSION ไม่ใช่เรื่องของคนใดคนหนึ่ง

แต่คือเรื่องของทุกคนที่ต้อง  ‘ช่วยกัน’
 การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ ‘Climate Change’ กำาลังส่งผลกระทบ
ต่อโลกของเรามากขึ้นทุกขณะ เกิดความแปรปรวนต่าง ๆ ทั้งระบบลม 
กระแสนำ้าในมหาสมุทร จนนำามาสู่ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เป็นเหมือน
สัญญาณอันตรายแจ้งเตือนให้เรารู้ล่วงหน้า

CLIMATE
CHANGE

การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

เกิดก๊าซ
เรือนกระจก

โลกร้อนขึ้นปรากฏการณ์ส่งผล
ต่อสภาพแวดล้อม 

ปรากฏการณ์ส่งผล
ต่อสภาพแวดล้อม 

 สิ่งท่ีเราทุกคนท�าได้ คือ ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมเพื่อช่วยลดปัญหาการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ โดยเริ่มจาก
ในชีวิตประจ�าวัน นั่นก็คือ...พฤติกรรม
ต่าง ๆ ในท่ีท�างานนั่นเอง
 PEA ได้ริเริ่มโครงการส�านักงาน
สีเขียว (Green Office) เพื่อส่งเสริมให้
ส�านักงาน PEA ทุกแห่ง น�าความรู้ด้าน
การจัดการส�านักงานสีเขียวมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด

ส�านักงานสีเขียว ท�าได้อย่างไร...

• ใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างรู้คุณค่า
• มกีารจดัการของเสยีอย่างมีประสทิธิภาพ
• ลดปริมาณขยะโดยวธิลีดการใช้ และใช้ซ�า้  
 การน�ากลบัมาใช้ใหม่
• เลอืกใช้วสัด ุอปุกรณ์ เคร่ืองใช้ส�านักงาน 
 ทีเ่ป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม
• จดัสภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน 
 ส�านกังานให้เหมาะสม
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ท่ามกลางการเติบโตของแพลตฟอร์มออนไลน์ท่ีสร้างช่องทางการหารายได้ใหม่ ๆ โดยไม่ยึดติดกับ
รูปแบบการทำางานเดิม ๆ ลักษณะการทำางานแบบน้ีถูกเรียกว่า Gig Economy หมายถึงระบบเศรษฐกิจ

ท่ีประกอบด้วยงานคร้ังคราว หรืองานท่ีรับจ้างจบเป็นคร้ัง ๆ ไป

Gig Economy
แรงง�นแห่งอน�คต โลกยุคใหม่ของคนทำ�ง�น

โดย กองบรรณาธิการ
Think Tank

 วัฒนธรรม 
คนทำางานรุ่นใหม่หันมาเลือกงานท่ีให้อิสระ 

มากกว่าเดิม แสดงให้เห็นความสำาเร็จของมนุษย์
พเนจรในโลกดิจิทัลและคนทำางานฟรีแลนซ์ท่ี

สามารถกำาหนดช่ัวโมงทำางานของตัวเองได้ตามใจ

 ภาวะเศรษฐกิจถดถอยครั้งใหญ ่
ทำาให้บริษัทต้องหากลยุทธ์ ปัญหาคือการ 
ลดจำานวนพนักงานประจำาและจ้างคนมา 

ทำางานแทนในแบบออนดีมานด์

 งานมีไม่สม่ำาเสมอ 
หลายบรษิทัจงึไมจ่ำาเปน็ตอ้งมนีกัออกแบบกราฟกิ
และนักการตลาด พวกเขาหันไปพึ่งแพลตฟอร์ม
หางานเพื่อจ้าง Gig Worker แบบออนดีมานด ์

โดยไม่ต้องเผื่อเวลาทำางานมากนัก

ประเทศที่ติด 10 อันดับแรกของ Gig Economy

78% 59% 48%

สหรัฐอเมริกา อังกฤษ บราซิล

รองลงมาได้แก่ ปากีสถาน 47% ยูเครน 36% ฟิลิปปินส์ 35% อินเดีย 
29% บังกลาเทศ 27% รัสเซีย 20% และเซอร์เบีย 19% ตามลำาดับ

Payoneer ผู้ให้บริการชำาระเงิน
ระหว่างประเทศ ได้จัดทำารายงาน The 
Gig Economy Index Q2 2019 ซึ่ง
สำารวจจากกลุ่มตัวอย่าง Gig Worker 
ทั่วโลกมากกว่า 300,000 ราย พบว่า 
มีแนวโน้มที่ผู้ประกอบวิชาชีพลาออก
จากงานเพ่ือเข้าสู่ระบบ Gig Economy 
หรือหันมาทำางานอิสระมากขึ้น ด้วย
เหตุผลที่มีชั่วโมงการทำางานยืดหยุ่น 
ไม่มีหัวหน้าคอยจับตามอง รวมไปถึง
ความต้องการที่จะเริ่มทำาธุรกิจของ 
ตัวเองเพื่อหารายได้เสริม ตลอดจน
การเปลี่ยนแปลงอาชีพ

ในอินเดียจำานวนฟรีแลนซ์
เพิ่มขึ้น 52% เป็นผลจาก
นโยบายเชิงรุกของรัฐบาล 
เช่น การส่งเสริมธุรกิจ
สตาร์ตอัพ Startup India, 
Skill India Digital  
India ในประเทศ

52%

ที่มา https://thaipublica.org

• ไตรมาสสองของปี 2019 
พบว่าเอเชียยังครอง
ตำาแหน่งศูนย์กลางการ
ทำางานแบบฟรีแลนซ์

• เมื่อพิจารณารายได้หรือ
ผลกำาไร รายงานพบว่าคน 
Gen X ทำารายได้มากที่สุด
และมีโอกาสมากที่สุด

ปัจจัยที่ช่วยหนุนการเติบโตของ 
Gig Economy

ของชาว Gig 
เคยทำางาน
ประจำามาก่อน

ของชาว Gig 
พอใจกับงาน
ที่ทำาอยู่ตอนนี้ 

85% 80% 

รู้หรือไม่?

 ชาว Gig ส่วนใหญ่รับงานอสิระ
มาแล้วเป็นเวลา 2-5 ปี

genX
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PEA SOCIETY
เรียบเรียง : กองบรรณาธิการ 

จากความร่วมมือและพัฒนาต่อเน่ือง 
สู่ร�งวัลตร�สัญลักษณ์ G – Green ระดับประเทศ



 
ด้วยความตั้งใจ เอาจริงเอาจัง และการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเปลี่ยนแปลง
คุณภาพของสิ่งแวดล้อมในสำานักงาน
และคุณภาพชีวิตพนักงานให้ดีขึ้น 
 ส�าหรับชีวิตคนวัยท�างานแล้ว นอกจากบ้านหรือที่อยู่อาศัย 
สถานที่ท�างานน่าจะเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ซึ่งต้องใช้เวลามากที่สุด นั่นจึง
หมายความว่าในสถานที่ท�างานทุกแห่งจะเกิดการใช้พลังงานและ
ทรัพยากรต่าง ๆ ในปริมาณสูงตามมา หรือบางครั้งอาจเกินความ
จ�าเป็นจนส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไม่มากก็น้อยเสียด้วยซ�้าไป
 หลาย ๆ บริษัทจึงมีแนวคิดในการเปล่ียนท่ีท�างานให้เป็นส�านักงาน
สีเขียวเพื่อช่วยกันชะลอการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก 
ทั้งนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) อันเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ให้
บริการพลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพมาต่อเนื่องกว่า 59 ปี ได้
ตระหนักถึงความส�าคัญของส�านักงานสีเขียว (Green Office) ท่ีก่อให้ 
เกิดการปลูกฝังพฤติกรรมที่ดีและได้รณรงค์ให้ทุกหน่วยงานของ PEA 
รวมถึงพนักงานทุกคนช่วยกันลดภาวะโลกร้อน โดยการใช้ทรัพยากร
และพลังงานอย่างรู้คุณค่า จัดการระบบการจัดการของเสียอย่างมี
ประสิทธิภาพ เลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส�านักงานที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางทั้ง 6 หมวดของกรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 นับต้ังแต่เข้าร่วมโครงการฯ PEA ได้ก�าหนดนโยบายด้านส่ิงแวดล้อม 
เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติร่วมกันท้ังองค์กร ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการใช้พลังงาน 
การสร้างจิตส�านึกรักษาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้ดูแลพื้นที่ปฏิบัติงาน
ใหม่ ให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี ปลอดภัย และน่าอยู่อย่างสม�่าเสมอ  
มีการจัดกิจกรรม In Process และ After Process ประเมินการลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก มุ่งสู่เป้าหมาย Green Office อย่างเป็น
รูปธรรมครอบคลุม 74 จังหวัด และทุกส�านักงาน PEA 
 ความตั้งใจ เอาจริงเอาจัง และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
เปลี่ยนแปลงคุณภาพของสิ่งแวดล้อมในส�านักงานและคุณภาพชีวิต
ของพนักงานให้ดีขึ้น ในปี 2557 - 2561 PEA ได้รับการตรวจประเมิน
และรับรองโดยส�านักงานสีเขียวจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ระดับดีเย่ียม (G ทอง) จ�านวน 99 แห่ง ระดับดีมาก (G เงิน) จ�านวน 
2 แห่ง และล่าสุดปี 2562 น้ี PEA ยังได้รับโล่ตราสัญลักษณ์ G-Green 
ระดับประเทศ ระดับดีเยี่ยม (G ทอง) จ�านวน 45 แห่ง ระดับดีมาก 
(G เงิน) จ�านวน 2 แห่ง และรักษาระดับต่ออายุได้ 15 แห่ง รวมท้ังส้ิน 
62 แห่ง นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลโล่เกียรติคุณซึ่งทางกรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อมมอบให้ PEA ส�าหรับความร่วมมือเข้าร่วม 
โครงการฯ มาอย่างต่อเนื่องอีกด้วย 
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Cooperation and Continuous Development 
towards the Nationwide-Level G-Green Award
 For the working-age population, apart from their homes or 
accommodations, the office is another space where they spend 
most of their time. Therefore, all offices require a high level of 
energy and resources which could in turn cause environmental 
impact.
 Hence, many companies have come up with the idea to 
transform their offices to Green Offices in order to slow down
 the rate of the global climate change. The Provincial Electricity 
Authority (PEA) – a government enterprise that has efficiently 
provided electrical power to the nation for over 59 years - under-
stands the importance of the Green Office movement that can 
help foster positive habits for employees, thus, PEA has urged all 
its departments as well as its employees to take part in alleviating 
the issue of global warming by using resources and energy  
effectively, setting up a plan for waste management, and  
selecting equipment and office supplies that are environmentally-
friendly, in line with the six guidelines issued by the Department 
Of Environmental Quality, Ministry of Natural Resource and 
Environment.

 Since joining the project, PEA has set an environmental policy 
to serve as a guideline for the entire organization, from determining 
energy usage, creating awareness for the environment, promoting 
operation areas to maintain a safe and comfortable environment, 
and organizing In Process and After Process activities to assess 
the amount of greenhouse gas emissions that have been lowered, 
with the objective to establish Green Offices in 74 provinces and 
at all PEA offices.
 The determination, perseverance, and continuous development 
of PEA from 2014 to 2018 to change the environmental  
quality at its offices as well as the quality of life for its employees 
has earned the agency a total of 99 G-Gold Green Office Awards 
and 2 G-Silver Green Office Awards from the Department Of 
Environmental Quality. Moreover, in 2019, PEA has received 45 
G-Gold Green Office Awards in the nationwide level, 2 G-Silver 
Green Office Awards, and maintained the ratings for another 15 
offices, bringing the total of number of offices certified to 62. PEA 
was also awarded the Honorary Prize from the Department Of 
Environmental Quality for its continued participation in the project.
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โดย กองประชาสัมพันธ์
PEA Project

ค่า FT
ประจำาเดือน
มกราคม - เมษายน 2563

- 11.60 สตางค์
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม)
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PEA SAFETY
เรียบเรียง : กองบรรณาธิการ

‘แสงสว่าง’ ช่วยในการมองเห็น ช่วยให้ทำางานต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องแม่นยำา ทั้งยังสัมพันธ์
กับความคิดสร้างสรรค์ สมาธิ อารมณ์ ประสิทธิภาพ และความเจ็บป่วย ดังนั้นการจัดและ
ออกแบบแสงไฟในที่ทำางานอย่างเหมาะสม จึงเป็นเรื่องที่สถานประกอบการไม่ควรมองข้าม 

 ปัญหาสุขภาพและอาการบาดเจ็บจากการท�างานเกิดข้ึนได้หลาก
หลายรูปแบบ โดยในส่วนท่ีเกิดจากแสงสว่างมักพบ 2 ลักษณะ คือ
   แสงสว่างท่ีน้อยเกินไป ท�าให้มองเห็นส่ิงต่าง ๆ ไม่ชัดเจน ส่ง
ผลเสียต่อสายตา คือ ท�าให้กล้ามเน้ือตาท�างานมากเกินไป เน่ืองจาก
มองเห็นไม่ถนัด ม่านตาจึงถูกบังคับให้เปิดกว้าง ท้ังยังต้องใช้เวลา
ในการเพ่งมองรายละเอียด ดวงตาจึงเม่ือยล้า ปวดตา มึนหัว และ
ประสิทธิภาพการท�างานน้อยลง โดยเฉพาะหากต้องท�างานกับ 
เคร่ืองมือ เคร่ืองจักรในสภาพแสงดังกล่าว ก็อาจเพ่ิมความเส่ียงท่ีจะ 
ได้รับอันตรายย่ิงข้ึน 

   แสงสว่างท่ีมากเกินไป แสงจ้าท่ีเกิดจากแหล่งก�าเนิดโดยตรง 
(Direct Glare) หรือแสงจ้าท่ีเกิดจากการสะท้อนแสง (Reflected Glare) 
จากวัสดุท่ีอยู่ในส่ิงแวดล้อม เช่น ผนังห้อง เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร โต๊ะ
ท�างาน ฯลฯ จนท�าให้ผู้ท�างานรู้สึกไม่สบาย เม่ือยล้า ปวดตา มึนศีรษะ 
กล้ามเน้ือหนังตากระตุก วิงเวียน นอนไม่หลับ และการมองเห็นแย่ลง
ส่งผลท�าให้เกิดอุบัติเหตุได้ นอกจากน้ียังรบกวนจิตใจ คือท�าให้เบ่ือ
หน่ายการท�างาน ขวัญและก�าลังใจในการท�างานลดลง ปัญหาท่ีเกิด
จากแสงไม่ได้มีเพียงเท่าน้ี คนท�างานยังมีโอกาสได้รับอันตรายอ่ืน ๆ ท่ี
ไม่อยู่ในช่วงของความยาวคล่ืนท่ีสามารถมองเห็นได้ เช่น

ไม่ให้บ่ันทอน
สุขภาพคนทำางาน

จัดไฟ
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แสงที่เหมาะสมกับการทำางาน
 ไม่ว่าจะเป็นกิจการประเภทใดย่อมเก่ียวข้องกับการใช้แสงสว่างท้ังส้ิน  
ทว่าความเข้มหรือแสงสว่างจะเพียงพอกับงานท่ีท�าอยู่หรือไม่ ก็ข้ึน
อยู่กับลักษณะงาน ประเภทของงานด้วย ฉะน้ันควรจัดให้มีแสงสว่าง
เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยและไม่ท�าร้าย
ดวงตา ซ่ึงพิจารณาจากหลาย ๆ ปัจจัย ดังน้ี 
1. ก�รเลือกระบบแสงสว่�งและแหล่งกำ�เนิดแสงสว่�ง
 แสงสว่างตามธรรมชาติ เป็นแหล่งก�าเนิดของแสงสว่างท่ีดีท่ีสุด
และราคาถูกท่ีสุด การจัดพ้ืนท่ีของสถานประกอบการให้มีหน้าต่างหรือ
ช่องแสงเข้าจึงเป็นเร่ืองส�าคัญ หากต้องการน�าประโยชน์จากแสงสว่าง
ธรรมชาติมาใช้ควรต้องให้มีพ้ืนท่ีของหน้าต่างมากกว่า 1/3 ของพ้ืนท่ี 
แต่ท้ังน้ีควรค�านึงถึงความร้อนท่ีจะเข้ามาด้วย

2. ลักษณะของห้องหรือพ้ืนท่ีใช้ง�น
 ลักษณะของห้องหรือพ้ืนท่ีใช้งานก็เป็นส่วนส�าคัญท่ีสุดในการ
ก�าหนดแสงสว่างให้เหมาะสม เพ่ือให้เกิดการมองเห็นท่ีดี ซ่ึงการจัด
สภาพแวดล้อมในการมองเห็นจะก่อให้เกิดความรู้สึกสบายและอยาก
ท�างาน ความพิถีพิถันในการเลือกใช้สี วัสดุท�าเพดาน และผนังก็ช่วย
เพ่ิมการมองเห็นได้ดีย่ิงข้ึน เพราะลดการสูญเสียจากแสงสะท้อน  
มีการกระจายของแสงดีข้ึน ปกติแล้วการทาสีเพดานควรใช้สีอ่อน ๆ 
ให้ใกล้เคียงกับสีขาวมากท่ีสุด และควรเล่ียงทาสีท่ีมีความมันวาว 
3. ปริม�ณของแสงสว่�งท่ีเพียงพอและมีคุณภ�พ
 ตามท่ีเกร่ินไปต้ังแต่ต้นว่าลักษณะงานแต่ละชนิดต้องการปริมาณ
แสงสว่างไม่เท่ากัน เช่น งานซ่ึงต้องการความละเอียดมาก มีช้ินงาน 
ขนาดเล็กมาก หรือต้องท�างานกับช้ินงานท่ีมีสีทึบ ย่อมต้องการ
ปริมาณแสงสว่างมากกว่างานท่ีมีช้ินงานขนาดใหญ่หรือมีสีอ่อน และ
นอกจากปริมาณแสงสว่างพอเหมาะกับลักษณะงานแล้ว คุณภาพของ
แสงสว่างก็มีความส�าคัญมาก ซ่ึงมีวิธีการจัดการและแก้ไขแสงสว่าง 
ให้เหมาะสมได้ เช่น 
  ติดต้ังดวงไฟเพ่ิมเฉพาะจุดท่ีมีการท�างาน
  ลดระดับความสูงของดวงไฟลงมาอยู่ในระยะท่ีสามารถให้
ปริมาณแสงสว่างเพียงพอ
  ใช้โคมไฟทาด้วยสีเงินหรือสีขาว จะมีประสิทธิภาพในการสะท้อน
แสงได้ดี ช่วยเพ่ิมแสงสว่างในบริเวณน้ัน
  เปล่ียนต�าแหน่งการท�างานไม่ให้อยู่ในต�าแหน่งท่ีมีเงา หรือเกิด
เงาจากตัวผู้ปฏิบัติงาน
  ใช้แสงสว่างจากธรรมชาติช่วยในการเพ่ิมแสงสว่าง
  สีของผนัง ฝ้าเพดาน ท่ีมีสีอ่อนจะสะท้อนแสงได้ดีกว่าสีมืดทึบ
  ท�าความสะอาดดวงไฟ ผนัง เพดาน และพ้ืนท่ี/บริเวณท่ีมี 
ผลกระทบท�าให้แสงสว่างลดลง
4. ก�รบำ�รุงรักษ�แสงสว่�ง
 ควรหม่ันดูแลบ�ารุงรักษาเพ่ือให้ระบบแสงสว่างท�างานได้เต็มท่ี  
ไม่ท�าให้เกิดความเจ็บป่วยจนบ่ันทอนสุขภาพคนท�างาน เช่น ปัดฝุ่น
ออกจากหลอดไฟ หน้าต่าง ไม่น�าของมาวางกีดขวางทางผ่านของแสง
สว่าง รวมถึงเลือกใช้อุปกรณ์ท่ีมีคุณภาพเพ่ือช่วยเร่ืองการประหยัด
พลังงานได้อีกด้วย 

ที่มา :  โรงพยาบาลจะนะ และสำานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี

   แสงเหนือม่วง อาจท�าให้นัยน์ตาอักเสบ ตาแดง หรือเย่ือบุตาใน
ช้ันตาด�าอาจถูกท�าลายจนขุ่น มองเห็นไม่ชัด มักพบในงานประเภท
เช่ือมโลหะ การฆ่าเช้ือโรค งานเกษตรกลางแจ้ง งานก่อสร้างกลางแจ้ง 
งานถนอมอาหาร
   แสงใต้แดง ท�าให้เซลล์ของเรตินาตายได้และไม่สามารถมองเห็น
ได้ชัด จะพบในงานอุตสาหกรรมเป่าแก้ว งานหล่อหลอมโลหะ งาน
เช่ือมชนิดต่าง ๆ การอบสี เป็นต้น
   แสงในช่วงคล่ืนของความถ่ีวิทยุโทรทัศน์ ช่วงคล่ืนน้ีจะท�า
อันตรายต่อเลนส์ของนัยน์ตามากท่ีสุด เพราะมีการดูดกลืนของรังสี
วิทยุท�าให้เกิดความร้อนสูง ซ่ึงการท่ีระบบนัยน์ตาถ่ายเทความร้อนไม่
เพียงพอจะท�าให้เซลล์ของนัยน์ตาเกิดการขุ่นมัวได้เร็วและตาเป็นต้อได้
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เที่ยวไปทั่ว
เร่ือง : จุลล์ จูงวงศ์ PEA CREATOR
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โอ๊ะป่อย
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‘สวนผึ้ง’ หนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดราชบุรี โดดเด่นด้วยทิวเขา
และผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์บวกกับอากาศที่เย็นสบายตลอดปี ทำาให้ที่นี่
กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวชั้นนำาอีกแห่งของประเทศได้โดยไม่ต้องสงสัย

อร่อยเต็มโต๊ะที่

โอ๊ะป่อย
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วัฒนธรรมและวิถีชีวิต
ของพี่น้องกะเหรี่ยง 
ที่นำาเสนอผ่านสารพัน
เมนูอาหารพื้นถิ่นทั้ง
คาวหวาน รวมถึง
สินค้าหัตถกรรมถักทอ

ส�าหรับหลาย ๆ คนเมื่อเอ่ยถึงสวนผึ้ง ก็จะ
นึกถึงสายหมอกยามเช้า ลูกแกะน้อยขนปุย 
และผืนป่าเขียวขจี ไปจนถึงบรรยากาศ
สบาย ๆ เหมาะแก่การไปพักผ่อน แต่ไม่
นานมานี้เอง สวนผึ้งมีมุมพักผ่อนหย่อนใจ 
ใหม่ เพิ่มขึ้นมาอีกแห่งหนึ่ง ซึ่งเกิดจาก

ที่มีทั้งชาวบ้าน ชุมชน วัด โรงเรียน 
ผู้ประกอบการ และหน่วยงานปกครองใน
ท้องที่ ตัวตลาดมีพื้นที่ขนาดไม่ใหญ่นัก 
แต่มีความร่มรื่น ตั้งอยู่ข้างสายน�้าภาชีที่
หล่อเลี้ยงชีวิตพี่น้องชาวกะเหรี่ยงบ้านท่า
มะขามมาแต่ครั้งบรรพบุรุษ 
 จุดขายของ ‘โอ๊ะป่อย’ ก็คือวัฒนธรรม
และวิถีชีวิตของพี่น้องกะเหรี่ยง ที่น�าเสนอ
ผ่านสารพันเมนูอาหารพื้นถิ่นทั้งคาวหวาน 
รวมถึงสินค้าหัตถกรรมถักทอ เมนูเด่นที่
ผู้ใหญ่แนะน�าเริ่มจาก ‘ขนมจีนน�้ายาหยวก’ 
แค่ฟังชื่อและจินตนาการถึงรสชาติ ยังท�าให้
ต่อมหิวท�างานถึงขนาดนี้ ถ้าได้ชิมรสแล้วจะ
ขนาดไหน เมนูถัดมามีชื่อเก๋ไก๋ชวนสงสัยว่า  
‘ข้าวแดกงา’ มีส่วนประกอบคือ ข้าวเหนียว
นึ่งผสมเกลือเล็กน้อย น�ามาต�าด้วยครกไม้ 
ใหญ่ให้ละเอียด แล้วโรยงาด�า ต�าต่อไปจน 
รวมเป็นเนื้อเดียวกัน แล้วน�ามาปั้นเป็นแผ่น 
พอดีค�า ซึ่งจะมีทั้งแบบธรรมดาและแบบ
ใส่ไส้มะพร้าว เมนูท่ีน่าสนใจอ่ืน ๆ ก็มีข้าวย�า 
สมุนไพร ข้าวเหนียวปิ้ง ข้าวเหนียวหมู ขนม
ต้ม และขนมถ้วย ซึ่งผู้ใหญ่ “บี” รับรองว่า

ความมุ่งมั่นและความร่วมมือของชาวบ้าน
ในพื้นที่ที่ต้องการจะพัฒนาบ้านเกิดตัวเอง
ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้
มาเจือจุนเกื้อหนุนชุมชนอย่างยั่งยืน
 ‘โอ๊ะป่อย’ ตลาดเช้าชื่อเก๋ริมน�้าภาชี 
ที่พี่น้องชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงแห่งต�าบล
ตะนาวศรีร่วมกันจัดตั้งขึ้น เพื่อน�าเสนอ
ผลิตภัณฑ์พื้นถิ่นทั้งเสื้อผ้าและอาหารแบบ
ดั้งเดิมให้นักท่องเที่ยวจากต่างถิ่นได้มา
สัมผัสและลิ้มลองกัน
 ครั้งแรกที่ได้ยินชื่อ ‘โอ๊ะป่อย’ 
ทุกคนคงจะสงสัยว่าแปลว่าอะไร ‘โอ๊ะป่อย’ 
เป็นภาษากะเหร่ียงแปลว่า ‘พักผ่อน’ ซ่ึงเป็น 
แนวคิดหลักของการสรรสร้างตลาดแห่งนี้ 
ขึ้นมาเพื่อให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
ของนักท่องเที่ยวนั่นเอง 
 ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น�าชุมชนพี่น้องชาว
กะเหรี่ยงบ้านท่ามะขามได้เข้ามาแนะน�า 
‘ตลาดโอ๊ะป่อย’ ให้เรารู้จักที่นี่ด้วยตัวเอง 
ท่านเล่าให้ฟังว่า ตลาดเช้าริมน�้าภาชี
แห่งนี้มีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร เริ่มตั้งแต่
การก่อตั้งจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน



 • ฉบับท่ี 11 / 2562  29

Enjoy Delicious Dishes at 
O Poi
‘Suan Phung’ is one of the natural attractions in  
Ratchaburi province which is known for its lush hills and 
abundant forests. With low temperatures year-round, the 
area has become one of the country’s top attractions.
 Apart from the morning mist, fluffy sheep, and green 
forests that are the key attractions of the area, Suan Phung 
now boasts a new destination that has been established with 
the determination and cooperation of local villagers. With 
the aim to develop their hometown into a tourist attraction 
that can sustainably generate income for the community, the 
locals have founded O Poi market.
 In Karen, ‘O Poi’ means ‘relaxation’, which is the main 
theme of the market as locals would like visitors to come 
here and relax. While the market is not large, it is set under 
the trees on the bank of the Phachi River that has been the 
heart and soul of the Karen people at Baan Tha Makham 
since ancient times. The highlights of the market include 
the culture and lifestyle of Karen people that is presented 
through woven handicrafts as well as the savory and sweet 
dishes on offer from fermented rice noodle with banana 
trunk curry, black sesame dessert, rice salad with fresh 
herbs, and Inca nut tea, a nutritious drink recommended by 
the Karen people.
 For tourists looking to take photographs at this attraction, 
the market also offers colorful Karen attire for rent at only 40 
baht which will help visitors truly fit in with the surroundings. 
These beautifully woven garments can also bought to take 
home for just a few hundred baht. 

ทุกเมนู ‘อุ๊ย อุ๊ย’ หรือ อร่อยไปหมดแน่นอน
 หลังจากกินอาหารคาวหวานเป็นที่อิ่มหน�าแล้ว ก็ต้องปิดท้าย
ด้วย ‘ชาถั่วดาวอินคา’ เครื่องดื่มสุขภาพของพี่น้องชาวกะเหรี่ยง 
ที่มีสรรพคุณหลากหลายมาก เหมาะกับนักชิมอย่างเรา ตั้งแต่
ป้องกันความดันโลหิตสูง เบาหวาน ลดน�้าตาลในเลือด ก�าจัดไขมัน 
ลดน�้าหนัก บรรเทาอาการมือเท้าชา โรคไมเกรน บ�ารุงผิวพรรณ 
และอื่น ๆ อีกมากมาย
 ส�าหรับใครที่ชอบถ่ายรูปเช็กอิน ที่นี่มีชุดพื้นเมืองชาวกะเหรี่ยง
สีสันสดใสให้เช่าถ่ายรูปด้วย ดูเข้ากับบรรยากาศมาก ๆ สนนราคา
ค่าเช่าเพียง 40 บาท ถ้าติดใจในฝีมือการถักทอก็สามารถซื้อหา
ติดมือกลับบ้านไปได้ในราคาเพียงไม่กี่ร้อย
 ผู้ใหญ่บียังบอกอีกว่า หากเรามาถึงเช้าสักหน่อย ราวเจ็ดโมงครึ่ง
จะมีพระสงฆ์ท่านนั่งแพมารับบิณฑบาตที่บริเวณท่าน�้าของตลาด 
ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่งดงามและเป็นสิริมงคลแก่ผู้มาเยือนอย่างยิ่ง 

 ตลาดโอ๊ะป่อย เป็นตลาดเช้าอยู่ติดริมลำาธารภาชี 
บ้านท่ามะขาม ตำาบลตะนาวศรี อำาเภอสวนผ้ึง จังหวัด
ราชบุรี เปิดต้ังแต่ 07.00-14.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์ 
และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพฯ 
ประมาณสองช่ัวโมงคร่ึงเท่าน้ัน

Note for Traveller

ภาพ : FB โอ๊ะป่อย ตลาดเช้าริมธาร
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มรดกไทย
เร่ือง : วิชชุ ภาพประกอบ : เอกสิทธ์ิ ชูวงษ์

หมวกแห่งนักรบ
กุบละแอ

สมัยก่อนคนไทยนิยมสวมหมวกที่ทำาจากวัสดุธรรมชาติ เช่น ใบลาน ใบตาล กาบหมาก และหวาย 
ซึ่งหมวกแต่ละใบนั้นทำาด้วยมือทุกขั้นตอน หมวกบางรูปแบบเน้นทำาง่าย เร็ว แต่ใช้งานได้ดี 

ส่วนหมวกที่เป็นงานประณีตละเอียดต้องใช้ทักษะฝีมือชั้นสูงและความอดทนก็คือหมวกที่ทำาจากหวาย 
ใช้เส้นหวายมาถักสานอย่างแน่นหนา รวมถึงหมวกประเภทอื่น ซึ่งคนรุ่นหลังอาจไม่รู้จักกันแล้ว
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หมวกแห่งนักรบ

ปั้นรักกระแหนะและการปิดทองค�าเปลว 
โดยช่างจะน�ายางรักมาผสมกับผงขี้เถ้า
ละเอียด ท�าเป็นก้อน ๆ เตรียมไว้ส�าหรับ
ท�าเส้นรักขนาดเล็กเส้นผ่านศูนย์กลาง
ประมาณ 1 - 2 เซนติเมตร วัสดุอุปกรณ์
การท�าเส้นรักกระแหนะคือ ก้อนหินแม่น�้า 
ไม้กระดาน และแป้งฝุ่น เริ่มจากน�าก้อนรัก
มาแบ่งเป็นก้อนเล็ก ๆ ขนาดพอประมาณ 
กลิ้งบนไม้กระดานให้เป็นเส้นรักขยายตัว
ยาวประมาณ 20 นิ้ว เส้นรักกระแหนะเส้น
เล็ก ๆ นี้ ช่างจะเรียกว่า ‘เส้นไหม’ พร้อม 
ใช้ในการตกแต่งลวดลายปิดทองค�าเปลว 
ซึ่งปัจจุบันหาดูได้ยากมาก
 ในขณะที่มีหลักฐานอ้างอิงจากภาพ
จิตรกรรมพุทธประวัติตอนมารผจญที่วัด
เกาะแก้วสุทธาราม จังหวัดเพชรบุรี พบว่า
ไพร่พลในกองทัพมารบางรายสวมหมวกศึก
ซึ่งมีรูปทรงเป็นหมวกปีกแคบ มีจอมหมวก
เตี้ย หมวกศึกแต่ละใบมีการประดับตกแต่ง
ลวดลายไม่ซ�้ากัน ปกหมวกของนักรบบาง
รายมีลายเกล็ดคล้ายเกล็ดปลา สันนิษฐาน
ว่าอาจเป็นการน�าเกล็ดหนังหรือเกล็ดโลหะ
มาเย็บผนึกติดกับผ้าปกหมวกอีกทีหนึ่งเพื่อ
ใช้ป้องกันคมอาวุธ 
 สอดคล้องตรงกันกับที่บาทหลวงกวีย์ 

สํ ตาชาร์ด ซึ่งเดินทางเข้ามายังอยุธยาในสมัย
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ได้จดบันทึก
ถึงการแต่งกายของทหารอยุธยาไว้ว่า “...เรือ 
พระที่นั่งนั้นปิดทองกระทั่งจรดผิวน�้า มี
ฝีพายร้อยยี่สิบคน สวมหมวกทรงระฆังคว�่า 
ประดับเกล็ดเลื่อมทองค�า สวมเกราะอ่อน
กันอกประดับเลื่อมทองค�าเช่นเดียวกัน...”
ส�าหรับหลักฐานภาพจิตรกรรมลายรดน�้าใน
หอเขียน ปัจจุบันได้กระท�าผาติกรรมย้าย
มาไว้ที่วังสวนผักกาดของพระเจ้าวรวงศ์เธอ 
พระองค์เจ้าจุมภฏพงษ์บริพัตร กรมหมื่น
นครสวรรค์ศักดิพินิต ซึ่งสันนิษฐานว่าวาด
ขึ้นในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ใน
ภาพได้แสดงถึงการแต่งกายของทหารม้า
สมัยอยุธยาตอนปลาย โดยสวมหมวกปีก
กว้างยอดแหลมมีแผ่นปิดท้ายทอยหุ้มเกล็ด
และแผ่นรองคอหุ้มเกล็ดด้วย
 อย่างไรก็ตาม ทุกวันนี้หมวกโบราณ 
เช่นนี้หาคนท�าได้ยากมาก เพราะต้องน�า
ตอกไม้ไผ่และเส้นหวายมาถักขึ้นรูปทีละเส้น 
จ�าเป็นต้องใช้สมาธิและเป็นงานที่ละเอียด
อ่อน ‘กุบละแอ’ ซึ่งเต็มไปด้วยต�านานและ
เปี่ยมความหมายอาจยังพบเห็นได้ในหมู่ 
นักสะสมของโบราณ ช่างฝีมือ และพิพิธภัณฑ์ 
แต่ก็มีหลงเหลืออยู่น้อยเต็มที  

In ancient times, Thai people would wear hats made from 
natural materials such as palm leaves, betel leaves, or rattan. 
Each hat would be handmade, and while some hats are woven 
in simple patterns, others are intricate works of art that require 
a skilled hand and the patience of artisans such as hats made 
from rattan which are strongly woven. There are also other 
types of hats which are no longer made today.
 While Thailand did not have a culture that requires its people 
to wear hats as a part of their outfit like Western cultures, we 
have the gub la ae which is a type of warrior hat worn by male 
warriors. These hats are woven from bamboo or rattan and 
inscribed in order to keep up the warrior’s fighting spirit.
 These hats called gub la ae are pointed hats made from 
strong pieces of rattan or bamboo which have been covered 
with lacquer and gold leaves. Initially, the materials would  

undergo a special lacquer technique to make it more durable by 
coating it in a layer of a mixture made from lacquer varnish and 
ash, then the material would be left to air dry. Following this step, 
artisans would use sandpaper to smooth the material, then another 
two or three layers of the lacquer mixture would be applied 
until the material becomes shiny and ready for decorating.
 For the decorations, the hats are covered in sculpting and 
gold leaves. Artisans would mix the lacquer varnish with ash 
then roll the mixture into long strings with a diameter of one to 
two centimeters. Using river rocks, pieces of wood and talcum 
powder, the artisan would divide the lacquer into smaller balls 
and roll them out on the pieces of wood until it reaches a 
length of 20 inches. These string are call sen mai or silk strings, 
and are used for decorations together with gold leaves, a style 
that is hard to find these days.

ว่า ‘กุบละแอ’ ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องแบบของ
นักรบชายสมัยก่อน โดยนักรบจะสวมหมวก
ที่สานด้วยไผ่หรือหวายลงรักจารอักขระ
คาถาเพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ 
 หมวกหรือกุบละแอ มีลักษณะเป็นทรง
ยอดแหลม ท�าจากหวายหรือไม้ไผ่ชนิด 
แข็งแรง ก่อนน�ามาลงรักปิดทองค�าเปลว
และรอเข้าสู่กระบวนการตกแต่งด้วยเทคนิค 
รักกระแหนะเพื่อความคงทน โดยน�ารักสมุก 
หยาบที่ท�ามาจากยางรักผสมกับผงขี้เถ้า
หญ้าคาละเอียด ร่อนแยกเอาเศษหญ้าออก
จากผงขี้เถ้าแล้วน�ามาผสมกับน�้ายางรัก 
คลุกเคล้าให้เข้ากันใช้ทาเคลือบภาชนะ 
ก่อนน�าไปผึ่งอากาศให้แห้งสนิท จากนั้นขัด
พื้นผิวให้เรียบเนียนด้วยกระดาษทรายหยาบ
และละเอียด ทายางรักเคลือบขัดผิวซ�้า  
2 - 3 รอบจึงลงรักอีก 2 - 3 ชั้น และลงรัก
เงาเป็นชั้นสุดท้าย เกิดเป็นความเงาแวววาว
พร้อมส�าหรับการตกแต่งลวดลาย
 ทั้งนี้ การตกแต่งลวดลายจะใช้วิธีการ

Gub La Ae: The Warrior Hat

าหรับในบ้านเราแต่เดิม
ไม่ได้มีวัฒนธรรมการสวม
หมวกเพื่อเป็นเครื่องแต่ง
กายเหมือนชาติตะวันตก 
นอกจากจะมีหมวกที่เรียก
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 ‘นี่ไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้อง ฉันไม่ควรมาอยู่ตรงนี้ 
ฉันควรกลับไปเรียนหนังสือที่อีกฟากหนึ่งของ
มหาสมุทร แต่พวกคุณกลับมาฝากความหวังไว้
กับพวกเราเยาวชน คุณกล้าดีอย่างไร?’ 
 ประโยคเด็ดนี้เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่ง เมื่อ 
‘Greta Thunberg’ นักเคล่ือนไหวด้านส่ิงแวดล้อม
วัย 16 ปี ได้กล่าวสุนทรพจน์เปิดการประชุม
สหประชาชาติว่าด้วยเรื่องการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ หรือ Climate Action Summit 
2019 โดยเธอต�าหนิผู้น�าโลกถึงการไม่ใส่ใจแก้ไข
ปัญหาที่ก�าลังคุกคามโลกอยู่ในขณะนี้ 
 เม่ือเรารับรู้แล้วว่าปัญหาโลกร้อนมันย่ิงใหญ่ 
มากขนาดนี้ และก่อนที่อะไร ๆ จะสายเกินแก้ 
เรามาช่วยกันดูแลโลกคนละไม้คนละมือ เพื่อให้
โลกได้ดูแลเราต่อไปนาน ๆ เช่นกัน กับ 10 วิธี
ง่าย ๆ โดยค�าแนะน�าจาก World Wide Fund 
for Nature หรือ WWF กองทุนสัตว์ป่าโลกสากล
 1 ใช้เสียงของคุณ เริ่มจากลองพูดให้
คนอื่นตระหนักถึงปัญหานี้ ไม่ใช่แค่พูดกันเอง
ในหมู่เพื่อนของคุณหรือเพื่อนบ้านกันเอง แต่
ต้องพูดให้เสียงดังไปถึงผู้มีส่วนร่วม หรือถ้ามี
โอกาสพุ่งตรงไปถึงผู้น�าประเทศได้ด้วยจะดีที่สุด
 2 ย่ิงรู้มากย่ิงดี การหาความรู้อยู่สม�า่เสมอ 
โดยตามข่าวสารที่อัพเดตตลอดเวลาและศึกษา

ข้อเท็จจริงต่าง ๆ เกี่ยวกับปัญหา รวมถึง
องค์กรต่าง ๆ ที่มีส่วนร่วมด้วย
 3 ทำาให้เป็นเรื่องใหญ่ระดับชาต ิจิตส�านึก
ในการเป็นพลเมืองที่ดีทุกคนสามารถท�าได้ 
ไม่ว่าจะอายุเท่าไรก็ตาม มาร่วมเปลี่ยนแปลง
วิถีชีวิตให้สอดคล้องกับปัญหาโลกร้อน และ
สนับสนุนนักการเมืองที่มีแนวคิดเดียวกับเรา
 4 เดินทางด้วยความรับผิดชอบ เรา
สามารถเลือกวิธีการเดินทางที่รักษาความยั่งยืน
ของโลกได้ อย่างการเดินหรือปั่นจักรยาน เพื่อ
ลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่
ชั้นบรรยากาศ แต่ถ้าเป็นระยะไกลและคุณพอ
มีเวลาก็เลือกใช้รถไฟมากกว่าการนั่งเครื่องบิน 
เกรต้าเองเลือกที่จะนั่งเรือใบมาประชุมในครั้งนี้
เช่นกัน
 5 กินอย่างยั่งยืน การกินอย่างยั่งยืนมี
หลายวิธี การเลือกกินเนื้อสัตว์ให้น้อยลงก็ช่วย
ลดอุตสาหกรรมปศุสัตว์ หรือเลือกเนื้อที่เลี้ยง
แบบอินทรีย์ที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซมีเทน 
ซึ่งเป็นอีกตัวการท�าให้โลกร้อนขึ้น รวมทั้ง 
หันมากินผักให้มากขึ้น 
 6 บอกลาพลาสติก ไม่ใช่แค่พลาสติก
เท่านั้นที่ต้องลดการใช้และน�ากลับมาใช้ใหม่ 
แม้กระทั่งขวดแก้ว กระป๋อง เสื้อผ้า รวมไปถึง

รักษ์โลก
เร่ือง : วิชชุ
ภาพประกอบ : ข้าวตู

อาหาร ก็ไม่ควรเหลือทิ้งให้กลายเป็นของเสีย
 7 คิดก่อนซื้อทุกครั้ง การซื้อของจะ 
เป็นได้มากกว่าแค่ซื้อ เงินของเราจะช่วย 
สิ่งแวดล้อมได้ถ้าเราซื้อสินค้าที่มีการผลิตโดย
ไม่ท�าลายสิ่งแวดล้อม เช่น อุดหนุนผลิตภัณฑ์
ในท้องถิ่นเพื่อลดพลังงานการขนส่ง เลือกซื้อ
วัตถุดิบตามฤดูกาลเพราะมาจากกระบวนการ
ตามธรรมชาติ
 8 เลือกบริจาคที่ถูกจริต ไม่ว่าจะช่วย
โลกทางไหนก็ดีทั้งนั้น ถ้าเป็นคนไม่มีเวลาหรือ
ไม่ชอบท�ากิจกรรม เราสามารถบริจาคเงินให้
กับองค์กรที่มีส่วนช่วยดูแลโลกได้ 
 9 เป็นอาสาสมัครเพื่อโลก ถ้าใครชอบ 
การลงมือท�า สามารถเป็นสมาชิกร่วมท�ากิจกรรม
อาสาปลูกป่า เก็บขยะ ฯลฯ เลือกให้เหมาะกับ
ไลฟ์สไตล์ นอกจากจะได้ช่วยโลกแล้วอาจได้
รางวัลเป็นการผจญภัยและพบเพื่อนใหม่ด้วย
 10 ให้คำามั่นสัญญา คุณสามารถให้
ค�ามั่นสัญญาว่าจะเปลี่ยนแปลงโลกและร่วมมือ
ร่วมใจกันสู้เพื่อปกป้องโลกของเราไว้ แค่คนคน
หนึ่งเปลี่ยนอาจจะดูน้อย แต่ถ้าพวกเราทุกคน
ช่วยกันรับรองว่าเปลี่ยนโลกได้แน่นอน 

10 วิธีดูแลโลก 
เพื่อให้โลกดูแลเราต่อไป!

อ้างอิง www.wwf.org.uk/thingsyoucando
          www.bbc.com/thai
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ความแตกต่างระหว่างกองทุนรวม
กับหุ้น 
 หุ้นเป็นเพียงสินทรัพย์หน่ึงท่ีอยู่ในผลิตภัณฑ์
ของกองทุนรวม เพราะกองทุนรวมมีสถานะ
จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่จะน�าเงินลงทุนจาก
ผู้ลงทุนรายย่อยมารวมกันเป็นก้อนใหญ่ แล้ว
น�าไปกระจายการลงทุนในหลายสินทรัพย์ 
ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน หรือตราสารทุนต่าง ๆ 
ตั้งแต่หุ้น พันธบัตร ตราสารหนี้ ทองค�า 
กองทุนในต่างประเทศ หรือแม้กระทั่งตั้งขึ้นมา
เพื่อให้ได้สิทธิทางภาษี และสามารถแบ่งเป็น
ระยะยาวหรือระยะสั้นได้ 
 โดยจะมีข้อตกลงรายละเอียดประกาศ 
ออกมาที่เรียกว่า หนังสือชี้ชวน เพื่อบอก 
รายละเอียดนโยบายการลงทุนว่าจะลง
สินทรัพย์อะไร สัดส่วนเท่าไร มีนโยบายการ

โดย Money Move
รู้คิดรู้ใช้

เราน่าจะเคยได้ยินหรือผ่านตากับโฆษณาท่ีว่า...ถ้าอยากลงทุนแต่
ไม่มีความรู้ ปล่อยให้ผู้เช่ียวชาญการลงทุนอย่างผู้จัดการกองทุน
บริหารเงินให้เราอย่างมืออาชีพผ่านกองทุนรวมกันอยู่บ่อย ๆ 
แล้วเรารู้ไหมว่ากองทุนรวมน้ีคืออะไร 

ปรับเปลี่ยนการลงทุนอย่างไร ผู้ลงทุนจะได้รับ 
เป็นหน่วยลงทุนกลับมาในราคาเฉลี่ยของ 
การลงทุนตามสัดส่วนเงินที่ได้ลงทุนไป ซึ่งเงิน
กองทุนนั้นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 
(บลจ.) นั้น ๆ จะแต่งตั้ง ‘ผู้จัดการกองทุน’ 
ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ มีความรู้ทางด้านการลงทุน
ทั้งตลาดเงินและตลาดทุน โดยจะท�าหน้าที่
ติดตามข่าวสาร คอยปรับเปล่ียนการลงทุนให้ 
ตามนโยบายการลงทุนในหนังสือชี้ชวน เพื่อ
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ภาวะตลาดหุ้นที่
เปลี่ยนแปลงไป พูดง่าย ๆ คือ คอยปรับพอร์ต
กองทุนรวมนั้นตามสถานการณ์ที่ใกล้ชิดกว่า
เราซึ่งเป็นเพียงบุคคลธรรมดาและอาจไม่มี
เวลาติดตามข่าวสารได้ อีกทั้งไม่มีความเข้าใจ
ลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์แต่ละประเภท 
ได้เท่าผู้จัดการกองทุนนั่นเอง

ทำาความรู้จัก
กองทุนรวมให้มากขึ้น
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ผลตอบแทน ความเสี่ยง 
และค่าธรรมเนียม 
 ขึ้นชื่อว่าการลงทุน ย่อมมีโอกาสทั้งได้ก�าไร
และความเสี่ยงที่จะขาดทุนเหมือนกัน ดังนั้น
การศึกษาหาความรู้และท�าความเข้าใจ คือ
กรอบป้องกันพื้นฐานที่นักลงทุนควรศึกษาก่อน
เป็นล�าดับแรกเสมอ แม้จะมีผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็น
ผู้จัดการกองทุนคอยบริหารปรับพอร์ตให้ก็ตาม 
 โดยผลตอบแทนที่จะได้อาจดูไม่แตกต่าง
กับหุ้น คือ มีทั้งในส่วนที่เป็นก�าไรจากส่วนต่าง
ราคาหน่วยลงทุนที่เข้าซื้อ (Capital Gain) ที่ผู้ถือ
หน่วยจะได้ก็ต่อเมื่อมีการขายหน่วยลงทุนไปใน
ช่วงที่ราคาหน่วยลงทุนมีการปรับขึ้นจากราคา
หน่วยลงทุนตอนที่เข้าซื้อ ซึ่งส่วนใหญ่สิ่งที่ 
แตกต่างจากหุ้นคือ กองทุนรวม ราคาหน่วยลงทุน
ไม่มีการปรับขึ้นเคลื่อนไหวเร็วเหมือนหุ้นรายตัว 
เพราะส่วนใหญ่นโยบายการลงทุนจะมีการ
เลือกลงทุนในหุ้นรายตัว หลายสินทรัพย์ ดังนั้น
เหมาะส�าหรับการถือในระยะยาวมากกว่าหุ้น 
ในทางตรงกันข้าม ถ้าผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการ
ขายหน่วยลงทุน หากราคาหน่วยลงทุนตอนนั้น
ลดลงจากราคาที่เข้าซื้อตอนแรก ก็จะได้รับเงิน
ที่ลดลงหรือกินส่วนเงินต้นที่เข้าซื้อไปได้เช่นกัน 
นอกจากนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนก็มีโอกาสที่จะได้
รับสิทธิเงินปันผลตามนโยบายของกองทุนว่ามี
การจ่ายปันผลตอบแทนตามเงื่อนไขที่ชี้แจงไว้ 
แต่อัตราที่ได้รับก็ต้องขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ก�าหนด
ไว้เช่นกัน โดยแต่ละรอบก็จะไม่เท่ากัน
 ส�าหรับค่าธรรมเนียมอาจเป็นปัจจัยหนึ่ง
ที่ถกเถียงระหว่างคนรักหุ้นกับคนรักกองทุน
รวม ว่าค่าธรรมเนียมของกองทุนแพงไป ถ้า
ให้ซื้อกองทุนเลือกซื้อหุ้นเองดีกว่าจะได้เสียค่า
ธรรมเนียมไม่แพง เพราะเฉล่ียอยู่ท่ี 1 - 2% จาก
ราคาที่มีการเกิดการซื้อ/ขายกองทุนรวมแต่ละ
ครั้ง ขณะที่หากเป็นกองทุนรวมต่างประเทศจะ
เสียค่าธรรมเนียมในการซ้ือ/ขายต่อคร้ังท่ี 3 - 4% 
แต่คนชอบกองทุนก็จะมองว่า ถ้าลงทุนหุ้น 
หากเข้าไม่ถูกจังหวะอาจจะขาดทุนมากกว่าการ
เสียค่าธรรมเนียมเสียอีก ไม่แน่หุ้นก็อาจจะติด
ดอยแล้วออกไม่เป็น ซึ่งการเสียค่าธรรมเนียม
ซื้อหุ้นจะเป็นไปตามอัตราการตกลงแบบขั้น
บันได ที่ถ้าซื้อในปริมาณมากก็อาจจะเสียค่า
ธรรมเนียมถูกกว่า แต่ปกติการส่งค�าสั่งซื้อขาย
หุ้นเองทางโปรแกรมซื้อขายออนไลน์ (Internet 
Trading) จะมีค่าธรรมเนียมที่ถูกกว่าการส่ง 
ค�าสั่งซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่แนะน�าการลงทุน 
 ครั้งหน้ามาดูประเภทต่างๆ ของกองทุนรวม 
กันดีกว่า ว่าประเภทไหนเหมาะกับเราที่สุด... 
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รอบโต๊ะทำางาน
โดย แม่มะลิ

ปรับกระบวนทัพองค์กร 
รับเทคโนโลยีระลอกใหม่ ‘4IR’
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ก็ต้องน�าเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์ตอบแทน
กลับคืนมาสู่ลูกค้าด้วย เช่น ท�าให้ประหยัด
เวลา ลดค่าใช้จ่าย หรือควบคุมการใช้งาน
เมื่อต้องการได้ ไม่ว่าจะเป็นการเปิด - ปิด
การแสดงที่อยู่ปัจจุบัน การตั้งค่าการบันทึก
ข้อมูลบัตรเครดิต หรือมีการแจ้งเตือนทันทีที่
ข้อมูลรั่วไหล เป็นต้น 
 • นำาเทคโนโลยีมาช่วยพัฒนาสังคม 
องค์กรต่าง ๆ ควรน�าเทคโนโลยี 4IR มา
ช่วยท�าให้สังคมดีขึ้น ทั้งในด้านของการ
พัฒนาการศึกษา แก้ปัญหาความยากจน 
และช่วยรักษาสภาพแวดล้อม 
 ที่สุดแล้ว คุณวิไลพร ผู้เขียนบทความ
ย�้าว่า “องค์กรธุรกิจยุคนี้ต้องวางแผนรับมือ
กับเรื่องนี้ให้รอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นระบบคน 
ลูกค้า สินค้าและบริการ นอกจากนี้ ต้องมี
การลงทุนด้านระบบมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยของข้อมูลลูกค้าควบคู่กันไปด้วย 
จึงจะรอดพ้นจากการดิสรัปต์ของเทคโนโลยี
ในยุคนี้ได้” 

หากอ้างอิงตามผลการศึกษา ‘Are we ready for the Fourth Industrial Revolution?’ 
ของ PwC หรือบริษัท PricewaterhouseCoopers ซ่ึงได้สำารวจผู้บริโภคจำานวน 6,000 คน และ
ผู้บริหารอีก 1,800 คนท่ัวโลก พบว่า ผู้บริโภคหันมาใช้เทคโนโลยีเพ่ือความสะดวกสบายและประหยัด

เวลากันมากข้ึน โดย 90% ของผู้บริโภคมีการใช้เทคโนโลยี 4IR หรือ เทคโนโลยีแห่งการปฏิวัติ
อุตสาหกรรมคร้ังท่ี 4 หรือ 4IR (The Fourth Industrial Revolution) อย่างน้อย 1 ประเภท

อ องค์กรได้น�าไปใช้ในการรับมือ เทคโนโลยี 
4IR ที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของแต่ละ
องค์กร โดยผู้เขียนได้แนะเทคนิคการปรับตัว
ไว้ 3 ประเด็น ดังนี้
 • ปฏิวัติทักษะแรงงาน การยกระดับ
ทักษะแรงงาน (Upskilling) ถือเป็น
เทรนด์ส�าคัญในยุคนี้ ที่ทุกองค์กรต้องให้
ความส�าคัญกับการ Upskill ทักษะที่จ�าเป็น
ของคนท�างาน ตามมาด้วยการสรรหา
พนักงานที่มีทักษะด้านเทคโนโลยี 4IR 
และการปรับวัฒนธรรมองค์กรให้มีความ
สอดคล้องและเอื้อต่อการท�างานร่วมกับ
เทคโนโลยี 
 โดยอาจต้องปรับเปลี่ยนต�าแหน่งงาน
บางต�าแหน่ง เช่น เพิ่ม ควบรวม หรือลด
งานบางต�าแหน่งตามกระบวนการท�างาน
ที่เปลี่ยนแปลงไป แต่ต้องไม่ลืมว่า แม้
เทคโนโลยีจะเข้ามาช่วยในการท�างาน 
แต่งานบางงานก็ยังต้องการทักษะของคน 
เช่น การสื่อสาร ภาวะการเป็นผู้น�า และการ
วินิจฉัย ซึ่งองค์กรต้องสร้างให้เกิดการมีส่วน
ร่วมและท�าให้พนักงานของตนต้องการที่จะ
เรียนรู้เพิ่มพูนทักษะใหม่ ๆ โดยออกแบบการ
เรียนรู้ให้เหมาะสมกับต�าแหน่งงานและสไตล์
การท�างานของแต่ละคน และสนับสนุน
ให้พวกเขามีโอกาสได้ใช้ทักษะใหม่ในการ
ท�างานประจ�าวันด้วย 
 • สร้างความเชื่อมั่นในการใช้
เทคโนโลย ีทุกธุรกิจต้องสร้างความเชื่อมั่น
และความโปร่งใสในการใช้เทคโนโลยี โดย
อธิบายหลักการในการตัดสินใจของระบบได้ 
เพราะความเชื่อมั่นจะเป็นกุญแจส�าคัญ 
ที่สร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจ นอกจากนี้ 
การที่ธุรกิจเก็บข้อมลูส่วนบุคคลของลกูค้าไป 

ย่างไรก็ตาม กลับพบว่า 
ผู้บริโภคเกือบ 70% ก็ยังคง
กังวลในการให้ข้อมูลส่วน
บุคคลและมาตรการรักษา
ความปลอดภัยข้อมูล โดย

ที่มา : บทความเรื่อง ‘ปรับกระบวนทัพรับเทคโนโลยี 4IR’ 
เขียนโดย คุณวิไลพร ทวีลาภพันทอง หุ้นส่วนสายงาน
ธุรกิจที่ปรึกษา บริษัท PwC ประเทศไทย เผยแพร่ในเว็บไซต์ 
https://www.pwc.com/th/en/pwc-thailand-blogs/
blog-20191127.html

พวกเขารู้สึกปลอดภัยและเชื่อมั่นที่จะใช้
อุปกรณ์ดิจิทัลต่อเมื่ออุปกรณ์นั้น ๆ มีความ
โปร่งใส น่าเชื่อถือ และมีมาตรการรักษา
ความปลอดภัยของข้อมูล 
 เช่นเดียวกับฝั่งของภาคธุรกิจที่พบว่า
ผู้บริหารกว่า 60% เชื่อว่าเทคโนโลยี 4IR 
จะเข้ามามีบทบาทในหลากหลายฟังก์ชัน
การท�างาน อาทิ ช่วยเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน รายได้ และพัฒนาสินค้าและ
บริการใหม่ ๆ และมาแทนที่งานที่ท�าซ�้า ๆ
เดิม ๆ 
 โดยเกือบครึ่งของพนักงานที่ถูกส�ารวจ 
มีความกังวลเกี่ยวกับความมั่นคงในหน้าที่
การงานท่ีท�าอยู่ สอดคล้องกับการคาดการณ์
ของสภาเศรษฐกิจโลก หรือ World Economic 
Forum ที่คาดว่าในปี 2565 เครื่องจักรกล
จะเข้ามาท�างานแทนที่มนุษย์ถึง 75 ล้าน
ต�าแหน่ง 
 ที่เกริ่นมายืดยาวนี้ ก็เพื่อแสดงให้เห็น
ภาพว่าเราต่างอยู่ในยุคที่เทคโนโลยีเข้ามา
มีอิทธิพล หรือดิสรัปต์ (Disrupted) ดังนั้น
ไม่ว่าจะเป็นคนท�างานหรือองค์กรต่างหลบ
เลี่ยงไม่ได้แล้วที่จะต้องปรับตัวเพื่อรับกับ
ความเปลี่ยนแปลงแห่งยุคดิจิทัลนี้
 ด้วยความจ�าเป็นเร่งด่วนนี้ เราจึงขอ
หยิบเอาบทความเรื่อง ‘ปรับกระบวนทัพรับ 
เทคโนโลยี 4IR’ โดย คุณวิไลพร ทวีลาภพันทอง
หุ้นส่วนสายงานธุรกิจที่ปรึกษา บริษัท 
PwC ประเทศไทย มาแนะแนวทางให้แต่ละ
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แวะชิมริมทาง
เร่ือง : ชายกาง ภาพ : วิวัฒน์ ศรีเพ็ญ

แวะชิมริมทาง
เร่ือง : ชายกาง ภาพ : วิวัฒน์ ศรีเพ็ญ

ที่บ้านตะเคียนเตี้ยสักครั้งครับ
 บ้านตะเคียนเตี้ย มีร้านอาหารรส
จัดจ้าน บ้าน ๆ ประจ�าถิ่นให้ได้ชิมกัน 
แบบจุใจ โดยใช้วัตถุดิบพื้นบ้านที่ผู้คน
แถบนี ้ผ ูกพันมาแสนนาน จนบัดนี้ 
อาหารถ่ินบ้านตะเคียนเต้ีย เป็นที่นิยมใน
หมู่นักชิมของอร่อยจนได้รับรางวัล ‘เชลล์
ชวนชิม’ โดยเป็น 1 ใน 10 ร้านอร่อยที่

ถ้ าเอ่ยถึงบ้านตะเคียนเตี้ย 
หลายท่านอาจไม่รู้จัก แต่ถ้า
บอกว่าหมู่บ้านนี้อยู่จังหวัด
ชลบุรี และใกล้พัทยาก็

เชลล์ชวนชิม 2019 มอบประกาศเกียรติ
บัตรรับรองความอร่อยให้เป็นประเดิม 
หนึ่งเดียวในภาคตะวันออก และร้านที่
ชายกางน�ามาให้ทุกท่านได้รู้จักในฉบับนี้ 
คือ ร้านลุงเลียง ป้ามาลี ครับ
 ร้านลุงเลียง ป้ามาลี คือร้านอาหาร
พื้นถิ่นบ้านตะเคียนเตี้ย เป็นร้านอาหาร
ไทยพื้นบ้านที่ใช้วัตถุดิบที่มีในท้องถิ่น 

อาจคุ้นชื่อขึ้นมาบ้าง ด้วยในพื้นที่บ้าน
ตะเคียนเตี้ยแห่งนี้ มีของดี ของอร่อย
ประจ�าถ่ิน ซ่ึงชายกางอยากให้ทุกท่านที่มี
โอกาสแวะมาเที่ยวพัทยาได้ลิ้มลองของดี

ลุงเลียง ป้ามาลี 
อาหารพ้ืนถ่ินบ้านตะเคียนเต้ีย โรงโป๊ะ ชลบุรี
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มาปรุงแต่งแบบง่าย ๆ แต่รสชาตินั้น
มหากาฬ 
 ย้อนหลังไปราว 10 ปี ชายกางมา
เยือนร้านลุงเลียง ป้ามาลีครั้งแรก  
พบว่าร้านเล็ก ๆ ในร่มดงมะพร้าวและ 
มันส�าปะหลัง ที่เป็นเพิงมุงสังกะสีรอบ
ทิศนี้ มีของดีที่อร่อย ๆ ซ่อนไว้หลายจาน
เลยทีเดียว เรามาเริ่มชิมจานเด็ดที่สุดของ
ร้านกันครับ
 แกงไก่กะลามะพร้าว เป็นแกงบ้าน ๆ 
น�้าขลุกขลิก พริกแกงต�าเองใหม่สดทุก
วัน ผัดรวนเนื้อไก่บ้านหนุบ ๆ จนเข้าเนื้อ 
และใส่กรุบกะลาหรือกะลามะพร้าวที่ยัง 
น่ิม ๆ ลงไป ให้ความกรุบ ๆ และขมบาง ๆ 

 
แกงบ้าน ๆ นำา้
ขลุกขลิก พริกแกง
ตำาเองใหม่สดทุกวัน 
ผัดรวนเน้ือไก่บ้าน
หนุบ ๆ จนเข้าเน้ือ 

สร้างเสน่ห์ให้จานนี้จนได้เป็นพระเอก
ประจ�าร้านไปครับ
 เน้ือสับผัดใบกะเพราใส่จุกสับปะรด 
ร้านใช้เนื้อวัวสับละเอียด ผัดมารสจัด ๆ 
ฝานจุกสับปะรดที่ให้รสขมนิด ๆ และ
กรอบกรุบใส่ลงไป อร่อยจนต้องร้องขอ
เติมข้าว
 นกสับผัดใบกะเพราใส่มะละกอสับ 
จานนี้เป็นอีกจานที่หากินที่อื่นไม่มี ถ้า
คุณเป็นคนชอบความจัดจ้าน ต้องสั่งมา
ลองสักจานครับ
 หมึกต้มนํ้าดําใส่ใบชะมวง แกง
ชามนี้มาช่วยดับเผ็ดดับร้อนในช่องปาก
ได้อย่างดี ด้วยหมึกกล้วยตัวเขื่อง หั่นมา

เป็นชิ้นโต ต้มกับดีหมึกน�้าด�า ๆ สะกด
รสชาติด้วยใบชะมวงให้เปรี้ยวชุ่มคอดีนัก
แล
 ยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้ มีอีกหลาย
จานที่ต้องสั่งทุกครั้งยามที่มาเยือนร้าน
ลุงเลียง ป้ามาลี ทั้งปลาดุกทอดน�้าปลา 
ปลาช่อนทอดราดพริกสด ไข่เจียวร้อน ๆ 
แกงคั่วหอยหวาน หมูป่าพล่าระก�า และ
ไก่บ้านต้มระก�าซดชื่นใจ แขกไปใครมา 
พามาร้านพื้นบ้านและรสชาติแบบนี้  
รักกันตายเลยเชียวครับ
 ร้านลุงเลียง ป้ามาลี เปิดให้บริการ
ตั้งแต่วันอาทิตย์ ถึงวันศุกร์ หยุดทุกวัน
เสาร์ โดยเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 08.00 
- 15.00 น. หรือติดตามข่าวสารของร้าน
ได้ที่ Facebook พิมพ์ชื่อร้านลุงเรียง & 
ป้ามาลี และการเดินทางที่สะดวกที่สุด
คือใช้ Google Map พิมพ์ชื่อร้าน ลุงเลียง 
ป้ามาลี ตะเคียนเตี้ย บ้านโรงโป๊ะ ชายกาง 
รับรองว่ามาถึงที่หมายได้แน่นอนครับ
 ฝนเริ่มจากไป ก�าลังเข้าสู่ฤดูการ
ท่องเที่ยวของทุกบ้าน อย่าได้หลงลืมพระ
ในบ้านนะครับ พาท่านไปด้วย ไปไหว้
พระ ท�าบุญด้วยกัน ให้ท่านอยู่กับคนที่
ท่านรักให้นานที่สุดนะครับ
 เวลา ไม่เคยคอยใคร ท�าดีต่อกันได้ 
ท�าไว้ครับ  
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สุข สุขภาพ
เรียบเรียง : กองบรรณาธิการ

 ส่ิงท่ีน่ากลัวคือส่ิงท่ีมองไม่เห็น และส่ิงท่ีมองไม่เห็น ก็คืออวัยวะท่ีอยู่ภายในตัวเรา  
โดยเฉพาะปัญหาเร่ืองพังผืดท่ีผู้หญิงหลายคนกังวลใจ ส่งผลกระทบต่อภาวะมีบุตรยาก  
และรบกวนการใช้ชีวิตประจำาวัน เช่น ปวดท้องน้อย ปัสสาวะถ่ีหรือกระเพาะปัสสาวะอักเสบ

หรือกระเพาะปัสสาวะอักเสบ ตลอดจนมีอาการปวดหลังจนอาจ
ร้าวไปที่ขาข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้าง ส่งผลกระทบต่อการ
ใช้ชีวิตประจ�าวัน และท�าให้มีบุตรยาก อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน 
การรักษาพังผืดในผู้หญิงขึ้นอยู่กับอาการและความรุนแรง  มีทั้ง 
การใช้ยาแก้ปวด การใช้ฮอร์โมนบ�าบัด ยาเม็ดคุมก�าเนิด ยาฉีด 
คุมก�าเนิด เพื่อลดการมีประจ�าเดือน 
 นอกจากนี้ หากรักษาด้วยยากินและยาฉีดเกิน 1 ปี แล้วอาการ
ยังไม่ดีขึ้น แพทย์อาจวินิจฉัยและท�าการรักษาด้วยวิธีผ่าตัด ซึ่ง
ปัจจุบันมีการผ่าตัดผ่านกล้องขั้นสูง (Advanced Minimally Invasive 
Surgery) ในโรงพยาบาลชั้นน�าทั่วไปแล้ว ข้อดีคือไม่จ�าเป็นต้องผ่าตัด
เปิดหน้าท้อง แผลผ่าตัดจึงมีขนาดเล็กราว 5 - 10 มิลลิเมตร อีกทั้ง
ช่วยลดความเสี่ยงจากการที่พังผืดจะไปติดกับอวัยวะอื่นที่อยู่ใกล้
เคียงกับต�าแหน่งของพังผืด สิ่งส�าคัญคือคนไข้จะฟื้นตัวได้เร็วและ
กลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้โดยไม่ต้องนอนพักฟื้นนาน 

 เกิดเป็นหญิงแท้จริงแสนล�าบาก ยังเป็นเรื่องจริงตราบจนทุกวันนี้  
เพราะเพียงแค่โรคภายในก็จัดว่ามีความเส่ียงในการเป็นโรคได้มากกว่า
ชายหลายเท่า อาทิ โรคเยื่อบุมดลูกเจริญผิดที่ สาเหตุมาจากการ
ไหลย้อนกลับของประจ�าเดือนเข้าไปในอุ้งเชิงกราน ผ่านท่อน�าไข่
และฝังตัวในโพรงมดลูก ซึ่งมีโอกาสโตขึ้นได้ โดยเฉพาะบริเวณ
อุ้งเชิงกราน รังไข่ ท่อน�าไข่ ผนังอุ้งเชิงกราน อีกโรคที่พบบ่อยคือ 
พังผืดที่เกิดบริเวณอุ้งเชิงกราน พบมากบริเวณท่อน�าไข่ ปีกมดลูก 
ด้านหลังมดลูก เกิดจากการอักเสบ การติดเชื้อในอุ้งเชิงกราน หรือ
การผ่าตัดที่ท�าให้เกิดแผลบริเวณมดลูกและผนังหน้าท้อง ส่งผลให้
ร่างกายสร้างพังผืดขึ้น หากปล่อยทิ้งไว้จะยิ่งยากต่อการรักษาและ
ส่งผลกระทบกับอวัยวะที่อยู่ใกล้เคียง 
 อาการของผู้ป่วยที่มีพังผืดในอุ้งเชิงกราน จะมีอาการและความ
รุนแรงท่ีต่างกันไป เช่น ปวดจ๊ีด ปวดรัด ปวดต้ือบริเวณท้องน้อย หรือ
ปวดท้องน้อยเรื้อรัง ปวดประจ�าเดือนมาก ๆ ท้องผูก ปัสสาวะบ่อย 

พังผืดในผู้หญิง
เรื่องใหญ่ที่ต้องตรวจ
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เร่ือง : พ่ีอ้อม  
ภาพประกอบ : ภัทรีดา ประสานทอง

PEA FOR KIDS

ทำาไมต้นไม้ถึงทำาให้ไฟฟ้าดับได้นะ
 น้อง ๆ เคยสังเกตกันไหมว่า ท�ามั้ย ท�าไม... เวลาฝนตก ฟ้าร้อง 
พายุมา ไฟฟ้าจะต้องดับเหมือนทุกครั้ง
 นั่นเป็นเพราะเวลาเกิดฝนฟ้าคะนอง มีลมพายุพัดกระหน�่าจะ
ท�าให้ต้นไม้ท่ีอยู่ในแนวสายไฟฟ้าไปแตะและสัมผัส หรือล้มทับสายไฟ 
จนท�าให้ไฟฟ้าลัดวงจร มีกระแสไฟฟ้ารั่วลงดิน แล้วทีนี้อุปกรณ์
ป้องกันอัตโนมัติที่ติดตั้งอยู่ในระบบจะปลดวงจรออกทันทีไงละ  
ดังนั้นเราจึงควรหลีกให้ห่างจากบริเวณนั้น รวมทั้งต้องใจเย็น ๆ  
เมื่อเกิดไฟฟ้าดับ เพราะการตัดต้นไม้และต่อสายไฟฟ้าใหม่เพื่อคืน
ระบบให้กลับมาจ่ายไฟฟ้าได้อีกครั้งหนึ่ง อาจจะใช้เวลานานหน่อย 
โดยเฉพาะเมื่อเกิดกับสายไฟฟ้าแรงสูง
 ฉะนั้นเพื่อเป็นการป้องกันไฟฟ้าดับที่เกิดจากต้นไม้อย่างได้ผล 

PEA มีค�าแนะน�าง่าย ๆ ดังนี้
 ไม่ควรปลูกต้นไม้ที่มีความสูงเกิน 3 เมตร ใต้แนวเสาไฟฟ้า 

ทางที่ดีควรปลูกไม้พุ่มเตี้ย ไม้ดอก พืชผักสวนครัวแทน 
 ระยะความปลอดภัยจากกิ่ง ก้าน ใบ ของต้นไม้กับแนว

สายไฟฟ้าแรงสูง ควรมีระยะห่างมากกว่า 2 เมตร 
 หากต้นไม้โตมาใกล้กับสายไฟ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ PEA มาจัดการ

ให้จะปลอดภัยกว่าท�าด้วยตัวเอง 

 น้อง ๆ เข้าใจแล้วนะว่าการปลูกต้นไม้อย่างเหมาะสมและ 
ถูกที่จะช่วยลดปัญหาไฟฟ้าดับ  พร้อมทั้งเพื่อความปลอดภัย  
การเพิ่มประสิทธิภาพ และความมั่นคงในการจ่ายไฟฟ้าอีกด้วย 
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กฎตะวัน 16
 จะทําอย่างไรเมื่อต้องใช้กล้องถ่ายภาพที่ไม่มีระบบวัดแสง
ในตัว จะยังสามารถถ่ายภาพให้ค่าแสงออกมาไม่มืดหรือสว่าง
เกินได้ไหม วันนี้เรามีคําตอบเตรียมไว้ให้คุณแล้ว
 เพื่อน ๆ อาจจะงงกับชื่อเรื่องของเราในฉบับนี้ แต่ถ้าบอกว่ามัน
แปลมาจาก ‘Sunny 16 Rule’ ก็อาจเริ่มคุ้นหูเพื่อน ๆ รุ่นเก๋าที่เคย
แกะกล่องฟิล์มถ่ายรูปกันอยู่บ้าง ขอย้อนเวลากลับไปยุคสมัยที่ฟิล์ม
ยังรุ่งเรืองสักหน่อย ในสมัยนั้นกล้องหลายรุ่นทั้ง SLR, Rangefinder 
หรือกล้องคอมแพ็กต์ ต่างก็มีระบบวัดแสงแบบแอนะล็อกในตัวที่ให้
ความเที่ยงตรงแตกต่างกันไป บางรุ่นแสดงค่าแสงด้วยเข็มชี้ขึ้นลง 
บางรุ่นเป็นแบบดวงไฟสีเหลืองแดง แต่ก็ยังมีอีกหลายรุ่นที่ไม่มีระบบ
วัดแสงในตัว ซึ่งส่วนหนึ่งคือกล้องอายุมากที่ยังไม่มีระบบวัดแสงดี ๆ 
ติดตั้งไว้ และอีกส่วนหนึ่งเป็นเพราะประหยัดต้นทุนในการผลิต ครั้น
จะไปหาซื้อเครื่องวัดแสงมาใช้ก็ราคาแพงจัง เผลอ ๆ แพงกว่ากล้อง
เสียอีก



 เพื่อน ๆ อาจมีข้อสงสัยต่อไปว่า ‘เราจะใช้แค่ความเร็วชัตเตอร์
เดียวเองหรือ’ หรือ ‘ถ้าเปิด f/16 ก็ท�าหน้าชัดหลังเบลอไม่ได้สิ’ 
กฎตะวัน 16 เป็นแค่หลักที่เรายึดเอาไว้ ซึ่งเราสามารถปรับเปลี่ยน
ค่าความเร็วชัตเตอร์และรูรับแสงได้ตามความเหมาะสม โดยที่ยัง
ได้ค่าแสงที่เท่าเดิม อย่างเช่น ถ้าเราใช้ฟิล์ม ISO 100 ในสภาพ
แสงแดดจ้า ตามกฎแนะน�าให้เปิด f/16 และความเร็วชัตเตอร์ 
1/125 วินาที แต่เราอยากได้ภาพหน้าชัดหลังเบลอ ซึ่งต้องเปิดรูรับ
แสงกว้างหน่อย เราก็เปลี่ยนรูรับแสงไปเป็น f/4 ซึ่งสว่างกว่า f/16 
อยู่ 4 สต๊อป (f/16 -> f/11 -> f/8 -> f/5.6 -> f/4) ทีนี้เราก็ต้องปรับ
ความเร็วชัตเตอร์ตามให้สัมพันธ์กัน 4 สต๊อปเช่นกัน ไปอยู่ที่ 1/2000 
วินาที (1/125 -> 1/250 -> 1/500 -> 1/1000 -> 1/2000) ก็จะได้ภาพ
ที่ค่าแสงเท่ากัน เป็นต้น 

SHOOTING WITHOUT A LIGHT METER
 เพื่อน ๆ หลายคนคงมีข้อสงสัยว่า ‘ถ้ากล้องไม่มีระบบวัดแสง
แล้วเราจะถ่ายรูปออกมาให้ได้ค่าแสงพอดีได้อย่างไรล่ะ’ ค�าตอบง่าย ๆ 
ที่เหล่าช่างภาพใช้กันมานานแสนนานแล้วก็คือ พวกเขาใช้หลักของ 
Sunny 16 Rule หรือ ‘กฎตะวัน 16’ น่ันเอง หลักการของมันน้ันง่ายมาก 
ตั้งค่า 3 ประสาน (ความไวแสง ความเร็วชัตเตอร์ และรูรับแสง) 
ให้เป็นไปตามสูตร เริ่มต้นด้วยความไวแสงของฟิล์มที่คุณก�าลังจะใช้ 
(ฟิล์มที่มีขายอยู่ทั่วไปก็จะมีความไวแสง หรือ ISO อยู่ระหว่าง ISO 
100 - ISO 800 อาจจะมีบ้างที่เป็น ISO 50 หรือ ISO 1600 แต่ก็จะ
หาซื้อยากสักหน่อย) ซึ่งความไวแสงจะเป็นตัวก�าหนดค่าความเร็ว
ชัตเตอร์ (Shutter Speed) โดยจะใช้ 1/ISO เป็นค่าความเร็วชัตเตอร์ 
อย่างเช่น ถ้าเราใช้ฟิล์ม ISO 100 ค่าความเร็วชัตเตอร์ที่เราจะตั้ง
ก็คือ 1/100 วินาที แต่ถ้ากล้องเราไม่มี ก็ขยับขึ้นเป็นค่าที่ใกล้เคียง
ที่สุดนั่นก็คือ 1/125 วินาทีนั่นเอง ในท�านองเดียวกัน ถ้าเราใช้ฟิล์ม 
ISO 200 เราก็ตั้งความเร็วชัตเตอร์ไปที่ 1/250 วินาที ถ้าเป็นฟิล์ม 
ISO 400 เราก็ตั้งความเร็วชัตเตอร์ไปที่ 1/500 วินาที เป็นต้น 

กล้อง Tessina จากยุค 1960 ท่ีมีบอกวิธีการต้ังค่าเปิดรับแสงโดยอาศัย
หลักการเดียวกันกับกฎ Sunny 16 ซ่ึงในขณะน้ัน DIN 21 มีค่าความไวแสง

เทียบเท่า ISO 80 แต่ต่อมาในปี 1983 ได้มีการเปล่ียนแปลงไปเท่ากับ ISO 100 
ภาพจาก Gisling

 ส่วนส�าคัญสุดท้ายที่เป็นที่มาของชื่อ Sunny 16 ก็คือ การปรับค่า 
รูรับแสง โดยเราจะดูจากสภาพแสง ซึ่งก็คือ แสงตะวันในขณะนั้น 
ถ้าแดดจ้า เราก็ตั้งค่ารูรับแสงไปที่ f/16 แล้วค่อย ๆ เปิดรูรับแสง
กว้างขึ้น เมื่อสภาพแสงลดลงไป เช่น ถ้ามีแดดและมีเมฆด้วยก็ตั้ง
รูรับแสงไปที่ f/11 ถ้าท้องฟ้ามีเมฆมากไม่เห็นดวงตะวันก็ตั้งเป็น 
f/8 ถ้าฟ้าหลัวหรือเมฆมากจนฟ้าออกสีเทา ๆ ก็ f/5.6 ถ้าอยู่ในร่ม
อย่างบริเวณชายคาหรือใต้ต้นไม้ในขณะแดดออก รวมไปถึงตอน
พระอาทิตย์ตกก็เปิดรับแสงที่ f/4 ลองดูจากภาพก็จะท�าให้เข้าใจ
มากยิ่งขึ้น

กล่องฟิล์มโกดักรุ่น Kodacolor VR 100 ความไวแสง 100 จากยุค 1990 
มีการแนะนำาการเปิดรับแสงตามหลักการของ Sunny 16 เลย

ภาพด้านในกล่องฟิล์มของฟูจิ Provia 100F ท่ีดัดแปลงจากค่ามาตรฐานไป 
1 สต๊อป โดยแนะนำาให้ใช้ความเร็วชัตเตอร์ท่ี 1/250 วินาที แทนท่ีจะเป็น 1/125 

วินาที ค่ารูรับแสงท่ีแนะนำาจึงขยับตามไป 1 สต๊อปเช่นกัน

หากมีข้อสงสัย หรืออยากจะแบ่งปันภาพสวย ๆ เชิญท่ีกลุ่มของกิจกรรมช่างภาพฯ 
ในเฟซบุ๊กตามท่ีอยู่น้ี  https://www.facebook.com/groups/peaphotoclub/ 
ได้เลยนะครับ




