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เป็นวารสารรายเดือน จัดท�าขึ้น
เพือ่พนกังานการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค  
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลาง
เชื่อมสัมพันธ์และความเข้าใจ
อันดีระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
พนักงาน และหน่วยงานต่าง ๆ 
โดยท�าหน้าที่เป็นศูนย์รวมข่าวสาร
เกี่ยวกับการด�าเนินงาน กิจกรรม
ต่าง ๆ รวมถึงบทความในวารสาร
สายใจไฟฟ้า ทุกฉบับล้วนเป็น
ข้อเขียนโดยทัศนะอิสระของผู้เขียน
แต่ละท่าน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ไม่จ�าเป็นต้องเห็นพ้องด้วยเสมอไป

ไม่มีคำ�ว่�ส�ย...
	 มหาตมะ	คานธี	มหาบุรุษเอกของโลก	เคยกล่าวไว้ว่า	“โลกมีทรัพยากรเพียงพอ
ที่จะตอบสนองความต้องการของมนุษย์ทุกคน	แต่คงไม่ใช่ส�าหรับความโลภของมนุษย์”	
แม้เวลาล่วงผ่านไปนานแล้ว	วาทะนี้ยังคงความเป็นอมตะที่ยากจะปฏิเสธ	เพราะทุกวันนี้	
สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติของไทยตั้งแต่พื้นที่บนทิวเขาสูงจนลงไปสู่โลก
ใต้ทะเลนั้น	ก�าลังเข้าสู่ความเปลี่ยนแปลงที่น่าเป็นห่วง	ด้วยสาเหตุหลายประการด้วยกัน	
และหนึ่งในนั้นก็คือมนุษย์นั่นเอง
	 เราอาจแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมไม่ได้ส�าเร็จลุล่วงในระยะเวลาอันสั้น	สามารถเห็น
ผลเป็นรูปธรรมภายในวันนี้หรือพรุ่งนี้	แต่อย่างน้อยการมีความคิดริเริ่มน�าพาให้ทุกคน
มองเห็น	หยุดคิด	และตระหนักว่า	ธรรมชาติคือส่วนหนึ่งของตัวเรา	โลกที่ปราศจาก
ธรรมชาติ	คงไม่อาจเป็นถิ่นที่น่าอยู่ส�าหรับชีวิตมนุษย์อีกต่อไป	คือภารกิจที่ตั้งมั่นอยู่ใน
ปณิธานด้านการอนุรักษ์มาโดยตลอด	ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ได้พยายามด�าเนิน
โครงการดี	ๆ	ตอบแทนสังคมไทย	ทั้งการเพิ่มพื้นที่ป่าหลายแห่งทั่วประเทศ	การติดตั้ง
ปะการังเทยีม	การปลกูหญ้าทะเล	คนืความสดใสให้ท้องทะเล	รวมทัง้การส่งช้างคืนสูป่่า	
ซึ่งล่าสุดได้ส่งมอบช้างจ�านวน	8	เชือก	ให้กับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช	
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	84	พรรษา	12	สิงหาคม	2559	ของ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถ	โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	
สยามบรมราชกุมารี	เสด็จพระราชด�าเนินเป็นองค์ประธานในพิธี
	 เรายังคงพัฒนาและต่อยอดโครงการดี	ๆ	สู่สังคมไทย	และเชื่อมั่นเสมอว่า	หาก
ทุกคนร่วมมือร่วมใจกัน	อนุรักษ์และฟื้นฟูธรรมชาติของไทยให้กลับมางดงามอีกครั้ง...
ไม่มีค�าว่าสายเกินไป

นางกัลยา แตงเกษม
บรรณาธิการ

วารสารฉบับนี้ผลิตมาจากกระดาษรีไซเคิล 
และพิมพ์ด้วยหมึกถั่วเหลือง เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

ติดตามวารสารสายใจไฟฟ้าได้ที่ www.facebook.com/saijaifaifa-magazine

การท�าความดี...
คือการลงทุน ที่ไม่เคย
น�าไปสู่ความล้มเหลว

Henry David Thoreau

2 PEA life
 อัพเดทความเคลื่อนไหว
 ของ กฟภ.
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 Save Our Nature
 ร้อยใจอนุรักษ์ เพื่อเรา เพื่อโลก

“เมื่อข้าพเจ้าเดินทางไปต่างประเทศ ได้มีโอกาสพบกับผู้ทรงคุณวุฒิในด้านธรรมชาติและการอนุรักษ์ 
ผู้ทรงคุณวุฒิเหล่านั้นได้แสดงความห่วงใยเป็นอย่างยิ่งต่อการสูญเสียป่าไม้และสัตว์ป่าของไทย 

ข้าพเจ้าเพิ่งตระหนักว่า หลายสิ่งหลายอย่างที่เราไม่ได้ให้ความส�าคัญกับมันมากนัก กลับกลายเป็น
สิ่งที่มีความส�าคัญและล้�าค่าในสายตาของคนอื่น ๆ ที่สนใจทั่วโลก สัตว์ป่า เช่น นกหว้า ไก่ฟ้าพญาลอ 

กระทิง และกระซู่ เป็นเพียงส่วนของสัตว์ป่าของไทยที่ใกล้สูญพันธุ์ แม้แต่ช้างซึ่งเป็นสัตว์ที่หาไม่ยาก 
แต่ก็มีความส�าคัญต่อวัฒนธรรมและประเพณีของชาติเราที่ก�าลังลดจ�านวนลงอย่างรวดเร็ว”

พระราชด�ารัส	สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถ	ในรัชกาลที่	9
12	สิงหาคม	2552

CONTENT 14 PEA society 
 หวนคืนสู่ป่า พาช้างกลับบ้าน

18 PEA scoop 
 รักษ์ช้าง เพื่อป่าไทย

20 Q & A with PEA 
 ขอใช้ไฟฟ้าได้ที่ไหนบ้าง

21 PEA project 
 PEA mobile application

22 PEA safety 
 การปฏิบัติงานบนถนน 
 หรือบนไหล่ทาง

24 เที่ยวไปทั่ว 
 เปิดโลกใบใหม่ ในทะเลเมียนมา

28 มรดกไทย 
 มโนราห์... ศิลป์ศรัทธาจากบรรพบุรุษ

31 PEA รักษ์โลก
 รับมือโลกร้อน ด้วยวิถีโลว์คาร์บอน

32 แวะชิมริมทาง
 น�้าย้อยเมืองแป้ กาดน�้าทอง

34 รอบโต๊ะท�างาน
 ปรับตัว ปรับใจให้เป็น 
 ชาวออฟฟิศ หัวใจ CSR

36	โลกหมุนไป
 วันนี้...คุณเข้าใจ BIG DATA 
 แล้วหรือยัง ? (ตอนจบ)

37 รู้คิดรู้ใช้
 ตั้งเป้าเกษียณ แบบสมาร์ท
38 สุข...สุขภาพ
 ติดเค็ม...สะเทือนไต (และคุณอาจไม่รู้ตัว)

39 PEA for kids
 ท�าไม ‘ไฟดูด’
40 PEA photo club
 ทุ่งกะมัง ผืนป่าบนภูเขียว



 • ฉบับท่ี 2 / 2560  32  • ฉบับท่ี 2 / 2560

คนไทยด้วยกันไม่เคยเหือดแห้ง	ภายหลัง
น�้าลดและสถานการณ์เริ่มคลี่คลายเข้าสู่
ภาวะปกติ	กฟภ.	ได้เข้าไปตรวจเยี่ยม
บ้านเรือน	และซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าที่
ช�ารุด	พร้อมแก้ไขระบบไฟฟ้าที่ได้รับ
ความเสียหายเพื่อให้กลับมาใช้งานได้
อย่างปลอดภัยไร้กังวล	นอกจากนี้	ยังให้
บริการติดตั้งไฟฟ้าตามจุดต่าง	ๆ	ที่มืดมิด
และต้องการแสงสว่าง	อีกทั้งได้จัด
สัมมนาให้ความรู้เรื่อง	‘ความปลอดภัย
เกี่ยวกับไฟฟ้าในสภาวะน�้าท่วมและหลัง
น�้าลง	รวมถึงวิธีตรวจสอบความปลอดภัย
ของอาคารบ้านเรือนหลังน�้าลด’	ให้กับผู้
ที่ได้รับความเสียหาย	ตลอดจนผ่อนผัน
ช�าระค่าไฟฟ้าส�าหรับผู้ประสบภัย	

PEA

อยู่เคียงข้างให้ก�าลังใจ	เช่น	ในระหว่าง
น�้าท่วม	ได้สนับสนุนรถยนต์ขนย้าย	
พร้อมระดมก�าลังพนักงานและจิตอาสา
ช่วยเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยที่ติดอยู่
ภายในบ้านเรือน	มีการมอบถุงยังชีพ	
อาหารส�าเร็จ	เครื่องดื่ม	ยารักษาโรค	
เสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่ม	ตลอดจนของใช้
ที่จ�าเป็นส�าหรับการด�าเนินชีวิต	ซึ่งเป็น
กิจวัตรประจ�าวัน	ที่กฟภ.ได้ด�าเนินมาโดย
ตลอด	ตั้งแต่ขณะที่ระดับยังท่วมสูง	ถึง
แม้ว่าบางแห่งจะเข้าไปยังพื้นที่ด้วยความ
ยากล�าบาก			
	 นอกจากนี้	กฟภ.	ยังเข้าไปด�าเนิน
การยกมิเตอร์ให้พ้นจากระดับน�้า	มีการ
งดจ่ายกระแสไฟฟ้าในพื้นที่น�้าท่วมสูง	

หากแต่บางสถานที่	ซึ่งจ�าเป็นต้องใช้
ไฟฟ้า	เช่น	โรงพยาบาล	และบางพื้นที่ที่
น�้าลดลงแล้ว	กฟภ.ได้จัดส่งเครื่องก�าเนิด
ไฟฟ้าส�ารองเคลื่อนที่ส�าหรับพร้อมใช้งาน
ทันที	อย่างไรก็ตาม	เงินยังคงเป็นปัจจัย
ส�าคัญในการใช้ชีวิตและเป็นทุนในการ 
น�าไปซ่อมแซมความเสียหายต่าง	ๆ	จาก
ภาวะน�้าท่วม	ทางกฟภ.จึงร่วมมอบเงิน
บริจาค	รวมถึงเป็นตัวแทนในการระดม
ทุนเพื่อน�าไปมอบให้กับรัฐบาลหรือ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือพี่น้อง
ชาวใต้ต่อไป
	 แม้สายน�้าธรรมชาติจะพัดพาและ
ท�าลายอาคารบ้านเรือนให้พังพินาศ	แต่
สายธารน�้าใจจากชาว	กฟภ.	ที่หลั่งไหลสู่

สายใยน้�าใจ หลั่งไหลสู่ภาคใต้

เ
ผู้ใหบ้รกิารด้านไฟฟ้าแก่ประชาชน	มเิคย
นิง่เฉย	มกีารวางแผนและให้ความช่วยเหลอื
อย่างเตม็ก�าลงัพร้อมสมาชิกผูเ้ป็นจิตอาสา	
ทั้งระหว่างน�้าท่วมและภายหลังน�้าลด	
จนกระทั่งสถานการณ์คลี่คลายเข้าสู่ภาวะ
ปกติ
	 กฟภ.	ยึดหลักของการท�างานคือให้
บรกิารประชาชนด้วยหวัใจ	และเมือ่คนไทย
ทางภาคใต้ประสบความเดือดร้อนหนัก
จากภาวะน�้าท่วม	กฟภ.	จึงรีบให้ความ
ช่วยเหลือเพื่อบรรเทาทุกข์และเข้าไป

มื่อพี่น้องชาวใต้ต้องเผชิญหน้ากับ
อุทกภัยทางธรรมชาติในช่วงต้นปี	
2560	ทีผ่่านมา	การไฟฟ้าส่วนภมูภิาค 
(กฟภ.)	ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ	

life
เรียบเรียง: กองบรรณาธิการ
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ขั้นตอนการใช้งาน PEA GENIUS II

• รับใบเสร็จรับเงิน/
ใบก�ากับภาษี> 
• ผู้ ใช้ ไฟฟ้าให้คะแนน
ระดับความพึงพอใจ
จากการใช้บริการผ่าน
ตู้  PEA GENIUS II

หน้าจอให้ผู้ ใช้ ไฟฟ้า
ใส่หมายเลขโทรศัพท์

สแกนใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าผ่านตู้

หน้าจอแสดงข้อมูลค่าไฟฟ้า

หน้าจอแสดงข้อมูลขณะน�าเงินใส่ในช่องจ่ายเงิน

1

2

3

4

5

6

7

• หน้าจอแสดงยอดเงิน
ที่ผู้ ใช้ ไฟฟ้าใส่มาทั้งหมด 
• ตรวจสอบความถูกต้อง
ของจ�านวนเงิน

หน้าจอแสดง
จ�านวนเงินทอน 

กดดำาเนินการชำาระ

กดยืนยันการชำาระ

รอรับเงินทอน

สะดวกสบายด้วยตู้อัจฉริยะ PEA GENIUS II

PEA life

	 เพือ่ชีวติท่ีง่ายขึน้กว่าเดิม	และลด
ปัญหาการโดนตัดค่าไฟโดยไม่ได้ตัง้ใจ	
การไฟฟ้าส่วนภมูภิาค	(กฟภ.)	ได้ตดิตัง้
ตู	้PEA	GENIUS	II	ซึง่เป็นตูอั้ตโนมตัท่ีิรับ
บรกิารช�าระเงนิค่าไฟฟ้าได้อย่างรวดเร็ว
ทนัใจ	โดยตู	้PEA	GENIUS	II	น้ีจะสามารถ
ช�าระเงนิได้เฉพาะค่าไฟของบ้าน	ทีอ่ยูอ่าศยั
และกิจการขนาดเลก็เท่าน้ัน	อกีท้ังยงั
สามารถรบัช�าระเงนิค่าไฟฟ้าท่ีเกนิวนัครบ
ก�าหนดช�าระได้	แต่ต้องเป็นกรณท่ีียงัไม่ถกู
ตดัไฟ	(ยงัไม่ถกูเรียกเก็บค่าธรรมเนียมต่อ
กลบั	[107	บาท])	และต้องช�าระเงนิตาม
หนีค่้าไฟฟ้าท่ีค้างช�าระท้ังหมด

จุดเริ่มต้นของตู้ PEA GENIUS 
	 จากการส�ารวจข้อมลูการให้บรกิาร
กฟภ.	พบว่า	ผูใ้ช้ไฟฟ้ามคีวามต้องการการ
บรกิารด้านไฟฟ้าเพ่ิมมากข้ึนในทกุ	ๆ	ปี	
กฟภ.	จงึมนีโยบายการให้บรกิารทีเ่ข้าถงึ
ประชาชน	เพือ่ให้ได้รบัความสะดวก	ทนั
สมยั	และรวดเรว็ทีส่ดุ	ด้วยเหตนุี	้โครงการ
จดัสร้างต้นแบบเคาน์เตอร์บรกิาร	PEA	
Front	Office	และ	ตูรั้บช�าระเงนิอตัโนมตั	ิ
PEA	GENIUS	จงึเกิดขึน้เพือ่รองรบัผูใ้ช้
บริการไฟฟ้า	โดยไม่จ�าเป็นต้องไปติดต่อ	
หรือรอควิจ่ายค่าไฟฟ้าผ่านเจ้าหน้าทีอี่ก
ต่อไป	เปิดให้บรกิารน�าร่องครัง้แรกเม่ือปี	
2556	ใน	4	จงัหวัด	คอื	ชลบุร	ีอบุลราชธานี	
ภเูกต็	และเชียงใหม่	ปัจจบัุนขยายผลไปยัง
เมอืงใหญ่	ๆ	ตามจังหวดัอืน่	ๆ	อกี	16	แห่ง
ท่ัวภูมภิาค  

พบตู้ PEA GENIUS II ได้ที่ไหน
	 ปัจจบัุนตูช้�าระเงินอตัโนมัต	ิPEA	GENIUS	II 
ตดิตัง้ไว้ทัง้หมด	16	แห่ง	ณ	ส�านกังาน	กฟภ.	
และเคาน์เตอร์บรกิาร	PEA	Front	Office	
ประกอบด้วย
•	การไฟฟ้าส่วนภมูภิาคจงัหวดัพจิิตร
•	การไฟฟ้าส่วนภมูภิาคจงัหวดัอตุรดติถ์	
•	การไฟฟ้าส่วนภมูภิาคจงัหวดันครสวรรค์	
•	การไฟฟ้าส่วนภมูภิาคจงัหวดัขอนแก่น	
•	การไฟฟ้าส่วนภมูภิาคจงัหวดัร้อยเอด็	
•	การไฟฟ้าส่วนภมูภิาคจงัหวดันครราชสมีา	
•	การไฟฟ้าส่วนภมูภิาคจงัหวดัพทัลงุ
•	การไฟฟ้าส่วนภมูภิาคจงัหวดันครสวรรค์
•	การไฟฟ้าส่วนภมูภิาคจงัหวดักระบี่
•	การไฟฟ้าส่วนภมูภิาคสาขาอ�าเภอแกลง	
•	การไฟฟ้าส่วนภมูภิาคสาขาเมอืงพทัยา
•	การไฟฟ้าส่วนภมูภิาคสาขาอ้อมน้อย
•	PEA	Front	Office		จงัหวดัอบุลราชธานี
•	PEA	Front	Office		จงัหวดัภเูกต็
•	PEA	Front	Office		จงัหวดัชลบรุี
•	PEA	Front	Office		จงัหวดัเชยีงใหม่
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“หลักสำคัญว�า ต�องมีน้ำบร�โภค น้ำใช� น้ำเพ�่อการเพาะปลูก 
เพราะว�าชีว�ตอยู�ที่นั่น ถ�ามีน้ำคนอยู�ได� ถ�าไม�มีน้ำ คนอยู�ไม�ได� 

ไม�มีไฟฟ�า คนอยู�ได� แต�ถ�ามีไฟฟ�า ไม�มีน้ำ คนอยู�ไม�ได�”

โครงการ PEA รักษ�นํ้าสร�างฝาย     
 การไฟฟ�าส�วนภูมิภาคสร�างฝายชะลอนํ้าหรือแหล�งกักเก็บนํ้า 
ร�วมกับชมุชนและหน�วยงานท�องถ่ิน โดยใช�วสัดคุอนกรตีทีเ่สือ่มสภาพ  
เช�น เสาไฟฟ�า เสาตอม�อ คอน เป�นต�น เพื่อคืนความสมดุลให�กับ 
สภาพแวดล�อมและระบบนิเวศ นอกจากนี้ชุมชนยังได�ใช�ประโยชน� 
จากฝายในการอุปโภคบริโภคและการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
อีกด�วย

พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ทรงพระราชดำรัสเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2529 ณ พระตำหนักจ�ตรลดารโหฐาน

จัดทำประชานิยม

ออกแบบฝายให�เหมาะสมกับพ�้นที่

สร�างฝายร�วมกับชุมชน

สำรวจความพ�งพอใจ

ครัวเร�อนได�รับประโยชน�

ขั้นตอน

ไร�พ�้นที่การเกษตร

ศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ เปิดบ้าน 
ต้อนรับผู้มาเยือน
	 เพื่อขานรับนโยบายของพลเอก
ประยุทธ์	จันทร์โอชา	นายกรัฐมนตรี	
ที่ต้องการให้ปี	2560	เป็นปีแห่งศูนย์
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ	จึงให้
ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ
ทุกแห่งมีศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ	
ตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ	ที่บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ	
ต้องจัดให้มีสถานที่และข้อมูลข่าวสารไว้

ให้ประชาชนสามารถตรวจดไูด้โดยสะดวก	
ด้วยเหตุนี	้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ได้สนอง
ตามนโยบายพร้อมน�าแนวทางมาปฏิบัติ
ภายในศูนย์	พ.ร.บ.	ข้อมูลข่าวสารฯ	
อย่างเคร่งครัด	ซึ่งปัจจุบัน	กฟภ.	ทุก
สาขา	มีศูนย์	พ.ร.บ.	ข้อมูลข่าวสารฯ	
โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์คอยดูแลและให้
บริการ	รวมทั้งพร้อมให้หน่วยงานที่สนใจ
เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน 

PEA life

เปิด PEA Shop แห่งใหม่
	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน	ให้ได้รับความสะดวกสบายมาก
ยิง่ข้ึน	การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจังหวดัอบุลราชธานี	จึงได้เปิด	PEA	Shop	แห่งใหม่	บรเิวณ
อาคารพาณิชย์	ตรงข้ามธนาคารกรุงไทย	สาขาตลาดนัดบิ๊กซี	ซึ่ง	PEA	Shop	แห่งนี้
มีรูปลักษณ์ล�้าสมัย	สวยงาม	และเพียบพร้อมด้วยเทคโนโลยีการให้บริการที่ทันสมัย	
โดยสามารถรองรับผู้ใช้บริการได้ประมาณ	30,000	รายต่อเดือน	ส�าหรับ	PEA	Shop	
แห่งใหม่นี้	จะเปิดให้บริการทุกวัน	ตั้งแต่เวลา	11.00	-	18.30	น. 

ช�าระค่าไฟฟ้า...
ฟรี! ค่าธรรมเนียม
	 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ร่วมกับ	
บริษัท	ทรู	มันนี่	จ�ากัด	ช่วยอ�านวย
ความสะดวกให้กับประชาชนใน 
เรื่องการช�าระเงินค่าไฟฟ้าผ่านทาง
แอปพลเิคชนับนมอืถือ	และจดัโปรโมชัน่
ฟรีอัตราค่าธรรมเนียมช�าระค่าไฟฟ้า
ผ่าน	Wallet	By	True	Money	ซึ่งเป็น	
Mobile	Application	(ฟรค่ีาธรรมเนยีม 
ตั้งแต่วันนี้	-	31	กรกฎาคม	2560)	
ของทรูมันนี่	ซึ่งถูกออกแบบมาตอบ
สนองไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่	ที่อาจ 
ไม่ค่อยมีเวลา	ต้องการความรวดเร็ว
และสะดวกสบายในการใช้ชีวิต	เพียง
ผู้ใช้ไฟฟ้าโหลดแอปฯ	นี้	มาไว้บนจอ
มือถือ	ก็สามารถจ่ายบิลค่าไฟฟ้าได้
โดยไม่ต้องเดินทางออกจากบ้านให้
เปลืองน�้ามัน	สอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ที่	1129	PEA	Call	Center	
ตลอด	24	ชั่วโมง 
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วยความมุง่มัน่และตัง้ใจสร้างสรรค์ส่ิงดงีามสูสั่งคมไทย	
กฟภ.	จงึจดักจิกรรม	CSR	ข้ึนมาอย่างต่อเน่ือง	และหน่ึง
ในกจิกรรมทีด่�าเนนิมาโดยตลอด	กคื็อ	โครงการ	‘PEA	
ปลกูดูแล	รกัษ์ป่า’	ซึง่เร่ิมต้นขึน้ครัง้แรกเม่ือปี	2557	

	 ส�าหรบัการด�าเนนิงานทีผ่่านมา	กฟภ.	ได้คดัเลอืกพืน้ทีป่ลูกป่าทัว่
ประเทศ	โดยร่วมมอืกับชมุชนรอบ	ๆ	พืน้ท่ีด�าเนนิงานและหน่วยงาน
ท้องถ่ิน	เช่น	เม่ือปี	2558	การไฟฟ้าส่วนภมูภิาคเขต	2	(ภาคตะวนัออก
เฉยีงเหนอื)	จงัหวดัอบุลราชธานี	ร่วมกับ	จงัหวัดร้อยเอด็	องค์การบริหาร
ส่วนต�าบลหนองแวงควง	และชมุชน	ต�าบลหนองแวงควง	ร่วมกนั
ปลกูป่า	ณ	วดัป่านกยงูทอง	ในขณะท่ีการไฟฟ้าส่วนภมิูภาค	เขต	3	
(ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ)	จงัหวดันครราชสีมา	การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 
อ�าเภอโชคชยั	และการไฟฟ้าส่วนภมูภิาคสาขาอ�าเภอวงัน�า้เขียว	จงัหวดั
นครราชสมีา	ร่วมกบัอทุยานแห่งชาตทิบัลาน	ปลกูป่า	ณ	ป่าซบัเมก็	
เขตอทุยานแห่งชาตทิบัลาน	อ�าเภอวังน�า้เขยีว	จังหวัดนครราชสมีา	เป็นต้น
	 ส่วนในปี	2559	ทีเ่พิง่ผ่านพ้น	กฟภ.	ได้ด�าเนนิการปลกูป่าไปแล้ว
บนพืน้ที	่4	ภาค	6	แห่ง	จ�านวนแห่งละ	7,000	ต้น	เมือ่พืน้ทีส่เีขยีว
มจี�านวนเพิม่ข้ึน	กจ็ะช่วยลดภาวะโลกร้อน	และลดการปล่อยก๊าซ
เรอืนกระจกได้ราว	617.40	ตนัคาร์บอนไดออกไซด์/ปี	ส่วนบรเิวณทีม่ี
การปลูกป่าชายเลน	ยงัเป็นแนวป้องกนัการกัดเซาะชายฝ่ังทะเลและ
ลดความรนุแรงของคลืน่น�า้ทะเลกระทบชายฝ่ัง	ทัง้เป็นแหล่งอนุบาล
ตวัอ่อนของสตัว์น�า้	ตลอดจนช่วยอนรุกัษ์ดินและน�า้	เพิม่การดูดซบั	
กกัเก็บน�า้ระบายลงสูพ่ืน้ดินเป็นน�า้ใต้ดนิ	แล้วไหลสูห้่วยล�าธาร	ท�าให้
มนี�า้ไหลเกบ็ไว้ใช้ได้ตลอดปี

เพิ่มพื้นที่สีเขียว ‘ปลูกดูแล รักษ์ป่า’

พื้นที่ที่ดำาเนินการปลูกป่า จำานวน 6 แห่ง ปี 2559

ด้
เพราะป่าไม้เป็นแหล่งทรพัยากรธรรมชาตทิีส่�าคัญ	เป็นท่ีอยูอ่าศัย
ของสัตว์ป่า	เป็นปอดใหญ่ทีผ่ลติออกซเิจน	และเป็นแหล่งต้นน�า้
ล�าธารทีห่ล่อเล้ียงชวีติมนุษย์	‘ป่า’	จงึเป็นพืน้ทีท่ี่ควรค่าแก่การ
อนรัุกษ์	และเพ่ิมเตมิจ�านวนประชากรต้นไม้ทีน่บัวนัมแีต่จะลดลง	
กฟภ.	เลง็เห็นความส�าคัญของผนืป่า	จงึจดัท�าโครงการน้ี	เพือ่ฟ้ืนฟู
ระบบนิเวศธรรมชาติให้กลบัมาอดุมสมบรูณ์ดังเดมิ	
	 โครงการดังกล่าว	ยังเป็นการสนองพระราชด�ารใินโครงการ
อนรัุกษ์พนัธกุรรมพชือนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร	ิสมเด็จพระเทพ
รตันราชสดุาฯ	สยามบรมราชกมุาร	ีและสอดคล้องกับนโยบายผูว่้าการ
การไฟฟ้าส่วนภมูภิาคในเรือ่ง	Community	Partnership	ภายใต้
แนวคิด	3E	ได้แก่	Ecology	คอืระบบนเิวศวทิยา	Energy	คอืพลงังาน	
และ	Economy	คอืเศรษฐกจิ	ซ่ึงก่อให้เกดิการมส่ีวนร่วมในชุมชน	
ผ่านกจิกรรมด้านสงัคมและสิง่แวดล้อม	สร้างสัมพนัธภาพด	ีๆ	
ระหว่างพนกังาน	กฟภ.	กบัชมุชนในการรกัษาสิง่แวดล้อม	และ
ยงัสร้างรายได้ให้ชมุชนเข้มแขง็และยัง่ยนื		

PEA focus

เรยีนรูแ้ละร่วมอนุรกัษ์ทรพัย�กรธรรมช�ติไปพร้อม ๆ กัน กับกิจกรรมคนืชวีติชวี�กลับสู่ธรรมช�ติของ
เมืองไทยอีกครัง้ หนึง่ในคว�มมุ่งม่ันจ�กก�รไฟฟ้�ส่วนภมิูภ�ค (กฟภ.) เพือ่สร้�งสรรค์ส่ิงดีง�มสู่สังคม

เรียบเรียง: กองบรรณาธิการ

8  • ฉบับท่ี 2 / 2560

SAVE OUR NATURE
ร้อยใจอนุรักษ์ เพื่อเรา เพื่อโลก

ปลูกหญ้�ทะเล
ฟ้ืนฟูทะเลตรัง

คนพันธ์ุ PEA 
ฟ้ืนฟูทะเลไทย

PEA  ปลูกดูแล
รักษ์ป่�

คืนช้�งสู่ธรรมช�ติ 8 เชือก 
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จ

พระน�งเจ้�ฯ พระบรมร�ชินีน�ถ 
เน่ืองในโอก�สมห�มงคล

เฉลิมพระชนมพรรษ� 84 พรรษ� 
12 สิงห�คม 2559

ลพบุรี

นครราชสีมา

เพชรบุรี ระยอง

ตราด

เลย
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กหนึง่กจิกรรมอนัน่าภาคภมูใิจ	ที	่กฟภ.	ด�าเนนิเพือ่สงัคม
มาตลอด	5	ปี	นับตั้งแต่	พ.ศ.	2555-2559	คือการ
จัดท�าปะการังเทียมในโครงการ	‘คนพันธุ์	PEA	ฟื้นฟู
ทะเลไทย’	เพื่อช่วยอนุรักษ์สัตว์น�้าทะเล	ฟื้นฟูสภาพ

ปะการังเทียมคืออะไร ?
 ปะการังเทียม (Artificial reef) คือส่ิงท่ีมนุษย์สร้างข้ึนในรูป
แบบต่าง ๆ เพ่ือดัดแปลงสภาพของพ้ืนท้องทะเลให้อุดมสมบูรณ์
ดังเดิม การท�าปะการังเทียมเป็นหน่ึงในวิธีฟ้ืนฟูธรรมชาติทาง
ทะเลท่ีได้ผลจริง ผ่านการจ�าลองสภาพแวดล้อมท่ีอยู่อาศัย
ของสัตว์น้�า อาจท�าเลียนแบบบริเวณท่ีมีกองหินใต้น้�า ซากเรือ
อับปาง หรือแนวปะการังธรรมชาติ และใช้วัสดุท่ีแข็งแรงทนทาน 
เช่น ยางรถยนต์ รถยนต์ เรือรบ ตู้รถไฟ เคร่ืองบิน คอนกรีต 
น�าไปวางรวมกลุ่มกันในบริเวณต่าง ๆ ตามแนวชายฝ่ังท่ีเหมาะสม

สำาคัญต่อระบบนิเวศอย่างไร ?
 ถึงแม้ไม่ใช่ปะการังจริง แต่ปะการังเทียมน้ัน ช่วยป้องกันการ
กัดเซาะและการพังทลายของชายฝ่ังทะเล ช่วยสร้างสมดุลทาง
ธรรมชาติ โดยใช้เป็นมาตรการจัดการประมงชายฝ่ัง ป้องกันเรือ
อวนลากอวนรุนเข้ามาแย่งพ้ืนท่ีของชาวประมง ตลอดจนดึงดูด
ให้สัตว์น้�าเข้ามาอยู่อาศัย จึงเป็นการช่วยเพ่ิมปริมาณสัตว์น้�าและ
อนุรักษ์พันธ์ุสัตว์น้�าได้อีกทาง

ความสุขในบ้านใต้ผืนน้�า...ปะการังเทียม

อี
แวดล้อมและทรัพยากรทะเลให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ขึ้นอีกครั้ง
	 เพราะปะการังตามธรรมชาติถูกท�าลายและเหลือจ�านวน
น้อยลงอย่างน่าใจหาย	กอปรกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	
พระบรมราชินีนาถ	ทรงมีพระราชเสาวนีย์	ให้ด�าเนินการช่วย
เหลือชาวประมงที่ได้รับความเดือดร้อนจากความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรชายฝั่ง	จนท�าให้อาชีพประมงชายฝั่งมีรายได้ลดลง	
อีกทั้งเพื่อเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกับชุมชน	สังคม
และพันธมิตร	ด้วยเหตุนี้	จึงเป็นจุดเริ่มต้นให้	กฟภ.	ด�าเนิน
กจิกรรมจดัท�าปะการงัเทยีมขึน้	เพ่ือฟ้ืนฟสูภาพแวดล้อมใต้ทะเล
และเพิ่มพูนทรัพยากรสัตว์น�้าให้อุดมสมบูรณ์อีกครั้ง	
	 	ตลอดระยะเวลา	5	ปีในการด�าเนินโครงการฯ	กฟภ.	ได้จัด
ท�าปะการังเทียมมาแล้ว	16	ครั้ง	ณ	แหลมตาชี	บ้านปาตาบูดี	
จังหวัดปัตตานี	โดยกิจกรรมดังกล่าวนอกจากจะได้ช่วยเหลือ
สังคมแล้ว	ยังเป็นการสร้างสัมพันธภาพระหว่างพนักงาน	กฟภ.		
ในพื้นที่กับเครือข่ายอาสาสมัครต่าง	ๆ	ทีเ่ข้ามาช่วยด้วยจติอาสา	
รวมทัง้ได้รบัความร่วมมอืจากประชาชนในพื้นที่ด�าเนินการจ�านวน
กว่า	30,000	ครัวเรือน	แม้กิจกรรมจบสิ้นไปแล้ว	แต่สิ่งที่	กฟภ.
ท�านั้น	จะท�าให้สภาพแวดล้อมทางทะเลอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น	
ช่วยเพิ่มรายได้ให้กับชาวประมงบริเวณชายฝั่งปัตตานีอย่าง
ยั่งยืน	ตลอดจนสามารถพัฒนาบริเวณดังกล่าวให้กลายเป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในที่สุด

างใหญ่ใจดี	เป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองและสัญลักษณ์
ของชาติไทย	ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์และดูแล	โดย	
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	เป็นอีกหน่วยงานที่ให้ความ
ส�าคัญกับปัญหาช้างเร่ร่อนและจ�านวนประชากรช้าง

เร่ร่อน	และเพื่อให้ประชากรช้างมีสุขภาพสมบูรณ์	ได้กลับไป
อาศัยอยู่ตามธรรมชาติตามที่ควรจะเป็น
	 ด้านการด�าเนินงาน	กฟภ.	มีการจัดกิจกรรมที่มิใช่เพียงการ
ปล่อยช้างคืนป่าเท่านั้น	แต่ยังได้ด�าเนินการจัดสร้างแหล่งอาหาร
ส�าหรับช้างและสัตว์ป่า	(โป่งเทียม)	ให้เพียงพอต่อการบริโภค	
(ระยะเวลาด�าเนินการตั้งแต่ปี	2558-2561)	ทั้งนี้	เพื่อเป็น
การสนองพระราชด�าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	อัน
เนื่องมาจากพระราชด�าริ	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยาม
บรมราชกมุารอีกีด้วย	เช่น	ท่ีผ่านมา	การไฟฟ้าส่วนภมูภิาคเขต	3	
(ภาคเหนือ)	จังหวัดลพบุรี	จัดสร้างแหล่งอาหาร	โป่งเทียม	
ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา	อ�าเภอล�าสนธิ	จังหวัดลพบุรี	
นอกจากนี้	กฟภ.	ยังได้ส่งมอบช้างจ�านวน	8	เชอืก	ให้กับ
กรมอทุยานแห่งชาตสิตัว์ป่าและพันธุ์พืช	เพื่อน�าไปปล่อยคืนสู่ป่า
ธรรมชาติ	ณ	บริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง	จังหวัด
ล�าปาง	เมื่อวันที่	26	ม.ค.	2560	
	 กิจกรรมปล่อยช้างคืนป่านั้น	นอกจากจะช่วยคืนความสมดุล
ทางระบบนิเวศวิทยา	ทั้งด้านพืชพันธุ์และสัตว์ป่าให้สามารถ
พึ่งพาอาศัยอยู่ร่วมกันได้แล้ว	ยิ่งไปกว่านั้น	กิจกรรมดังกล่าว	
ยังเป็นการปลูกจิตส�านึกให้คนไทยเกิดความรัก	ความหวงแหน
และเห็นคุณค่าของช้าง	ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ซึ่งเป็นสมบัติ
ล�้าค่าที่เราทุกคนควรช่วยกันอนุรักษ์

คืนช้าง กลับบ้านเกิด

ช้
ที่ลดลง	จึงได้จัดโครงการดี	ๆ	ปล่อยช้างคืนธรรมชาติ	ให้ช้างได้
กลับบ้าน	และใช้ชีวิตในป่าอย่างมีความสุข
	 จากพระราชด�ารัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรม
ราชินีนาถ	เนื่องวันคล้ายเฉลิมพระชนพรรษา	12	สิงหาคม	2542	
ที่ว่า	“ข้าพเจ้าอยากจะเล่าโครงการปล่อยช้างคืนสู่ธรรมชาติ	
ข้าพเจ้าพูดเล่นเท่านั้นเอง	พูดเล่นกับพวกที่อยู่ข้างเคียง	บอกว่า
ไปไหนพระเจ้าอยู่หัวทรงล้อว่ามีแต่ทรงปล่อยไก่เท่านั้นเอง	เดี๋ยว
พระราชินีปล่อยไก่ที่โน่น	ปล่อยไก่ที่นี่	เลยบอกแหม...ถ้าได้
ปล่อยช้างคืนสู่ธรรมชาติบ้างก็ดี	แล้วทุกคนก็ช่วยกันจัดให้
ข้าพเจ้าปล่อยช้าง	ได้ทราบว่าเป็นที่สนใจของชาวต่างประเทศ
มากในการปล่อยช้างเป็นอิสระ	แล้วดูได้ผลดี	รู้สึกเค้าสดชื่น	
ดูปรับตัวเข้ากับป่าได้เป็นอย่างดี”
	 ด้วยเหตุนี้	กฟภ.	จึงได้น้อมน�ากระแสพระราชด�ารัสดังกล่าว	
มาสู่โครงการ	‘คืนช้างสู่ธรรมชาติ	8	เชือก	เฉลิมพระเกียรติ	
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถ	เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	84	พรรษา	12	สิงหาคม	2559’	
โดยมรีะยะเวลาด�าเนินโครงการตัง้แต่เดอืน	มกราคม	-	ธนัวาคม	
2559	เพื่อเป็นการช่วยอนุรักษ์ช้างไทยอย่างยั่งยืน	ลดปัญหาช้าง
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็น
ประธานในพิธีเปิดโครงการ 
‘คืนช้างสู่ธรรมชาติ 8 เชือก 
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
เน่ืองในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 84 
พรรษา 12 สิงหาคม 2559’

หลังจากวางอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ี
พ้ืนทะเลแล้ว ธรรมชาติจะช่วยกัน
ก่อร่างสร้างเป็นปะการังข้ึนมา

วางอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีเส่ือมสภาพแล้ว 
และไม่เป็นพิษต่อส่ิงแวดล้อมลง
พ้ืนทะเล เพ่ือเป็นโครงปะการังเทียม
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สิเกา	จังหวัดตรัง	กิจกรรมจิตอาสานี้	ได้รับความร่วมมือจาก
ผู้บริหาร	พนักงาน	กฟภ.	ประชาชนและนักศึกษาอาสาสมัครมา
ช่วยกันปลูกหญ้าทะเล	
	 อย่างไรก็ตาม	กิจกรรมปลูกหญ้าทะเล	นอกจากจะช่วย
สร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้บริหาร	พนักงาน	กฟภ.	และ
คนในชุมชนแล้ว	ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่กว่านั้น	คือเป็นการสร้าง
ระบบนิเวศทางทะเล	ที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติให้กลับ
มามีความอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น	และเพื่อเป็นแหล่งอาศัยของ
สัตว์น�้า	นอกจากนี้	ยังช่วยพัฒนาให้พื้นที่ด�าเนินการ	กลายเป็น
แหล่งท่องเที่ยวที่กลับมาสวยงาม	และสร้างรายได้ให้คนในชุมชน
ชายฝั่งอย่างยั่งยืน  

ปลูกหญ้าทะเล ฟื้นฟูทะเลตรัง

ไ
ทุกวัน	และด้วยเหตุนี้	กิจกรรมปลูกหญ้าทะเลโดย	กฟภ.	จึง
เกิดขึ้นภายใต้โครงการ	‘คนพันธุ์	PEA	ฟื้นฟูทะเลไทย’	
	 หนึ่งในกิจกรรมภายใต้โครงการ	‘คนพันธุ์	PEA	ฟื้นฟูทะเล
ไทย’	ของ	กฟภ.	ก็คือ	การปลูกหญ้าทะเล	ซึ่งตลอดระยะเวลา	
5	ปีนับตั้งแต่ปี	2554-2558	มีจ�านวนหญ้าทะเลที่ปลูกไปแล้วถึง	
100,000	ต้น	ณ	บริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดตรัง	เนื่องจากชุมชน
ประมงส่วนใหญ่	มักตั้งบ้านเรือนใกล้กับชายฝั่งทะเล	มีการ
พัฒนาทางเกษตรกรรม	ทั้งการเพาะปลูกและเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า	
เช่น	กุ้งทะเล	ซึ่งล้วนแล้วแต่มีผลกระทบต่อพื้นที่หญ้าทะเลที่
นับวันต่างลดจ�านวนลงอย่างน่าเป็นห่วง	กิจกรรมปลูกหญ้าทะเล		
จึงถือเป็นวิธีฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมทางทะเลโดยการขยายอาณาจักร
ของหญ้าทะเลให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น�้าและปลาพะยูน
	 ส�าหรับปี	2559	ที่ผ่านมา	กฟภ.	ได้ขยายผลการปลูกหญ้า
ทะเลต่อเนื่องมาจากปี	2558	ตามแผนปฏิบัติงาน	ปี	2559	
ซึ่งครั้งนี้อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของ	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เขต	2	(ภาคใต้)	จงัหวัดนครศรธีรรมราช	โดยมี	กฟภ.	จงัหวดัตรงั	
และ	กฟภ.	ในสงักดั	ด�าเนนิการปลกูหญ้าทะเลไปแล้วจ�านวน	
4,000	ต้น	ณ	บริเวณพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติอย่างเกาะผี	หน้า
ชายหาดทุ่งคลองสน	หมู่ที่	2	บ้านพรุจูด	ต�าบลบ่อหิน	อ�าเภอ

ม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่า	หญ้าทะเลเป็นระบบนิเวศด่านแรก	ที่ได้
รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ	ไม่ว่าจะ
เป็นจากฝีมือของมนุษย์หรืออุบัติภัยทางธรรมชาติ	ที่น่า
ใจหายคือนับวันหญ้าทะเลในน่านน�้าไทย	ร่อยหรอลงไป

รู้ไหมว่า หญ้าทะเลมีความส�าคัญต่อระบบนิเวศมากมาย 
ท้ังเป็นแหล่งท่ีอยู่อาศัยของสัตว์ทะเล แหล่งวางไข่ แหล่ง
อนุบาลตัวอ่อน และเป็นแหล่งอาหารอันโอชะของบรรดากุ้ง 
หอย ปู ปลา ไปจนถึงพวกเต่าทะเล พะยูน และนกเป็ดน้�า 
ท่ีกินหญ้าทะเลเป็นอาหารหลัก นอกจากน้ี หญ้าทะเล 
ยังมีส่วนช่วยในการกรองและปรับปรุงคุณภาพน้�า 
เน่ืองจากมีระบบรากท่ีคอยยึดจับเพ่ือป้องกันการ 
พังทลายของหน้าดินได้เป็นอย่างดี

DID YOU KNOW ?

กฟภ. ทำาอะไรแล้วบ้าง ?
 กฟภ. ด�าเนินโครงการ ‘คนพันธ์ุ PEA ฟ้ืนฟูทะเลไทย’ 
จัดกิจกรรม CSR ท�าปะการังเทียมจากวัสดุอุปกรณ์ท่ีไม่ได้ใช้งาน 
เช่น ลูกถ้วย สเปเซอร์ เสาไฟฟ้า ซากรถบรรทุก ฯลฯ ณ 
แหลมตาชี หมู่ 4 บ้านปาตาบูดี ต�าบลแหลมโพธ์ิ อ�าเภอยะหร่ิง 
จังหวัดปัตตานี ห่างจากชายฝ่ัง 6 ไมล์ทะเล

กฟภ. ทำาปะการังเทียมมาแล้วกี่ครั้ง ? 
 กฟภ. จัดท�าปะการังเทียม 16 คร้ังในระยะเวลา 5 ปี 
(2555-2559)
 •  ปี 2555 จัดวางปะการังเทียม 1 คร้ัง จ�านวน 135 ตัน
 •  ปี 2556 จัดวางปะการังเทียม 2 คร้ัง จ�านวน 300 ตัน
 •  ปี 2557 จัดวางปะการังเทียม 3 คร้ัง จ�านวน 500 ตัน
 •  ปี 2558 จัดวางปะการังเทียม 4 คร้ัง จ�านวน 1,150 ตัน
 •  ปี 2558-2559 จัดวางปะการังเทียม 6 คร้ัง จ�านวน 1,990 ตัน
  รวมท้ังส้ิน	มีปะการังเทียม	4,075	ตัน

ลำาดับระยะเวลาการสร้างปะการังเทียม

12  • ฉบับท่ี 2 / 2560

1คร้ัง
135 ตัน

2 ครั้ง
300 ตัน

3 ครั้ง
500 ตัน

4 ครั้ง
1,150 ตัน

6 ครั้ง
1,990 ตัน

หญ้าทะเลท่ีถูกปักลงไป
ในพ้ืนทรายแล้ว จะเติบโต
และขยายพันธ์ุต่อไป
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	 ในปี	พ.ศ.	2545	สมเด็จพระนางเจ้าฯ	
พระบรมราชินีนาถ	ได้ทรงพระราชทาน
พระราชานุญาต	ด�าเนินการจัดตั้งมูลนิธิ
คนืช้างสูธ่รรมชาตขิึน้เมือ่วนัที	่8	สงิหาคม	
ซึ่งปัจจุบันมี	ดร.สุเมธ	ตันติเวชกุล	เป็น
ประธานของมูลนิธิฯ	มุ่งหมายให้เป็น
องค์กรที่ท�าหน้าที่	สนับสนุนและดูแล
โครงการคืนช้างสู่ธรรมชาติต่อไปในระยะ
ยาว	โดยใช้ตราสัญลักษณ์เป็นรูปช้างใน
ป่าต้นโพธิ์	รูปแบบลายรดน�้าสีฟ้า	อันเป็น
สีประจ�าพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ	และสีเขียวแทนสี
ของป่าธรรมชาติ	และทรงพระราชทาน
พระนามาภิไธยย่อ	‘สก’	ไขว้ไว้ใต้
พระมหามงกุฎ	อัญเชิญสถิตไว้เบื้องบน	
อันมีความหมายว่า	‘สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ ทรงเป็นเสมือน
ร่มโพธิ์แห่งการอนุรักษ์ช้างไทย 
พระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในการ
คืนชีวิตช้างสู่ธรรมชาติ เพื่อช่วยฟื้นฟู
ระบบนิเวศน์ป่าไม้ที่เสื่อมโทรมให้กลับมา
สมบูรณ์เหมือนดังเดิม’
	 ส�าหรับการด�าเนินโครงการคืนช้าง
สู่ธรรมชาติฯ	ภายใต้มูลนิธิคืนช้างสู่
ธรรมชาติ	ในปัจจุบันได้รับการสนับสนุน
จากหลายองค์กรทั่วโลก	เช่น	กองทุน
สัตว์ป่าโลกสากล	(WWF	International)	
ซึ่งมีเจ้าฟ้าชายฟิลิป	ดยุคแห่งเอดินเบอระ	
พระราชสวามีในสมเด็จพระนางเจ้า
เอลิซาเบธที่	2	แห่งอังกฤษ	เป็นองค์

โ
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	
ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี	2540	เพื่อช่วยอนุรักษ์
สัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์ของโลก	
อีกทั้งแก้ไขปัญหาช้างที่ถูกลักลอบลากไม้
ผิดกฎหมายในเมืองไทย	ลดปัญหาช้าง
เร่ร่อนทีถ่กูน�าออกมาขอทานในเมอืงใหญ่
เป็นจ�านวนมาก	จนท�าให้ประชากรช้าง
ลดจ�านวนลงอย่างรวดเร็ว	โดยโครงการ
คืนช้างสู่ธรรมชาติฯ	เป็นมาตรการส�าคัญ
ที่ช่วยแก้ปัญหาให้ช้างเลี้ยงและฟื้นฟู
ประชากรช้างไทยภายใต้แนวคิด	‘ช้าง
เลี้ยงก็คือช้างป่า’	เพราะช้างเป็นสัตว์ชนิด
เดียวในโลก	ที่มนุษย์ไม่สามารถเข้าไปคัด
เลือกและปรับปรุงสายพันธุ์ได้เหมือนสัตว์
เลี้ยงชนิดอื่น	ๆ	
	 อย่างไรก็ตาม	ช้างเป็นสัตว์ที่ได้รับ
การยกย่องว่าฉลาด	แสนรู้	และมีความ
ส�าคัญเป็นอย่างมากต่อระบบนิเวศของ
ป่าเขตร้อนเพราะช่วยสร้างแหล่งอาหาร	
เช่น	ดินโป่ง	ให้แก่สัตว์ป่าชนิดอื่นได้
เข้ามาใช้ประโยชน์	ช่วยกระจายพันธุ์ไม้
บางชนิด	ที่เป็นอาหารของสัตว์อื่น	และ
เป็นดัชนีชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของป่า	
ส่วนช้างเผือกหรือช้างที่มีลักษณะมงคล	
เป็นสัตว์คู่พระบารมีองค์พระมหากษัตริย์
และเป็นสญัลกัษณ์ประจ�าชาตไิทยอกีด้วย	

โครงการคืนช้างสู่ธรรมชาติ	เป็น
โครงการที่เกิดขึ้นตามพระราชด�าริ
ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	
พระบรมราชินีนาถ	ในพระบาท

เพร�ะบ้�นคือป่� และธรรมช�ติของช้�งคือก�รได้อยู่ในป่� เจริญเติบโต มีชีวิตอย่�งผ�สุก
ท่�มกล�งสิ่งแวดล้อมต�มธรรมช�ติ ด้วยจิตสำ�นึกและมีใจที่ปร�รถน�ให้ช้�งไทยได้กลับคืน

สู่บ้�นเกิด ก�รไฟฟ้�ส่วนภูมิภ�ค (กฟภ.) จึงเข้�ร่วมใน ‘โครงก�รคืนช้�งสู่ป่�เฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระน�งเจ้�สิริกิติ์ พระบรมร�ชินีน�ถ’ นับตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นม�

หวนคืนสู่ป่า

พาช้างกลับบ้าน

PEA Society
เร่ือง: ฝ่ายสังคมและส่ิงแวดล้อม
เรียบเรียง: กองบรรณาธิการ
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โป่งเทียมท่ี กฟภ. ได้เติมสาร
อาหารลงไปในดินเพ่ือเป็น
แหล่งอาหารของสัตว์ป่า
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ประธาน	โดยพระองค์ให้การสนับสนุน
ด้านงบประมาณจ�านวนหนึ่งเพื่อใช้ในการ
จัดตั้งมูลนิธิและการด�าเนินโครงการ	อีก
ทั้งยังได้รับความสนใจและความร่วมมือ
จากนานาชาติ	ตลอดจนบุคคลส�าคัญใน
ระดับชาติมาอย่างต่อเนื่อง	ส่วนในเมือง
ไทย	มีหลายองค์กรและหน่วยงานต่าง	ๆ	
ทัง้ของภาครัฐและเอกชน	ที่ให้การสนบัสนนุ
และเข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการคืน
ช้างสู่ธรรมชาติฯ	เพื่อสนองตามพระราช
ปณิธานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	
พระบรมราชินีนาถ
	 โดยเฉพาะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ซึ่ง
เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ด�าเนินกิจการ
ด้านพลังไฟฟ้ามากว่า	55	ปี	นอกจากจะ

มีหน้าที่ในการบริการด้านกระแสไฟฟ้าให้
เพียงพอกับความต้องการของประชาชน
แล้ว	ยังได้ด�าเนินโครงการและกิจกรรม
เพื่อสร้างเสริม	พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน	รวมทัง้รกัษาทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด	ส�าหรับ
กิจกรรมปล่อยช้างคืนป่า	ในปี	2558	
ถือเป็นครั้งแรกที่	กฟภ.	ให้การสนับสนุน
มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติเป็นจ�านวน	6	
เชือก	โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	
สยามบรมราชกุมารี	เสด็จพระราชด�าเนิน
เป็นองค์ประธานเมื่อวันที่	15	ตุลาคม	
2558	ณ	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา	
อ�าเภอล�าสนธิ	จังหวัดลพบุรี	
	 ส่วนครั้งล่าสุดเมื่อวันที่	26	มกราคม	

2560	กฟภ.	ได้ส่งมอบช้างอีกจ�านวน	8	
เชอืก	ได้แก่	พงัตุก๊ตา	พังดอกรกั	พังน�า้ว้า	
พังวาเลนไทน์	พังดอกแก้ว	พังสุพรรษา	
พงัค�าดแีละพงัดุ	ให้กบักรมอทุยานแห่งชาติ
สัตว์ป่าและพันธุ์พืช	เนื่องในโอกาสมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	84	พรรษา	
12	สิงหาคม	2559	ของสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถ	โดยสมเด็จ
พระเทพรตันราชสุดาฯ	สยามบรมราชกมุาร ี
เสดจ็พระราชด�าเนนิเป็นองค์ประธานในพธิี
อีกครั้ง	ณ	บริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
ดอยผาเมือง	จังหวัดล�าปาง	ซึ่งเป็น
สถานที่ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	
พระบรมราชินีนาถ	ทรงปล่อยช้างคืนสู่
ธรรมชาติเป็นครั้งแรกในปี	2540  

พระราชินีกับงานด้านการอนุรักษ์
	 “ข้าพเจ้ารู้สึกภูมิใจเป็นอย่างมากในทรัพยากร	
ธรรมชาติ	ป่าไม้	และสัตว์ป่าที่ประเทศไทยมีอยู่	
ข้าพเจ้าเชื่อว่าพวกเราควรใช้สิ่งเหล่านี้ให้เกิด
ประโยชน์อย่างยั่งยืน	และอนุรักษ์ในทุก	ๆ	ทาง
ที่จะท�าได้	เพื่อที่ประวัติศาสตร์จะไม่จารึกว่า
สิ่งเหล่านี้ถูกท�าลายในช่วงเวลาสั้น	ๆ	ในยุคของเรา	
ทรัพยากรธรรมชาติเป็นสมบัติล้�าค่าและเป็น
มรดกที่พวกเราตกทอดมาจากคนรุ่นก่อน	
ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของเราที่จะปกปักรักษาเอาไว้
ให้ลูกหลานในวันข้างหน้า”	

  อันที่จริงแล้ว พระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์
ธรรมชาติ ป่าไม้และสัตว์ป่านั้น เป็นที่ประจักษ์แก่
ประชาชนชาวไทยและสายตาชาวโลกมาอย่างยาวนาน 
อาทิ โครงการป่ารักน้�า จังหวัดสกลนคร โครงการบ้าน
เล็กในป่าใหญ่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัด
พะเยา โครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูง อันเนื่อง
มาจากพระราชด�าริ โครงการรักษ์น้�าเพื่อพระแม่ของ
แผ่นดิน โครงการศูนย์ศึกษาพัฒนาและอนุรักษ์พันธุ์
ปูป่าทุ่งทะเล จังหวัดกระบี่ โครงการฟื้นฟูทรัพยากร
ชายฝั่งทะเล อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัด
ปัตตานีและจังหวัดนราธิวาส เป็นต้น
 อย่างไรก็ตาม ส�าหรับโครงการคืนช้างสู่ธรรมชาติ
นั้น สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงแสดง
ถึงความรักและให้ความส�าคัญเป็นอย่างมาก โดยครั้ง
แรกได้ทรงปล่อยช้างคืนสู่ป่าเมื่อวันที่ 14 มกราคม 
2540 จ�านวน 3 เชือก ครั้งที่ 2 ทรงปล่อยเมื่อวันที่ 
10 กุมภาพันธ์ 2541 จ�านวน 2 เชือก ครั้งที่ 3 เมื่อวัน
ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 ทรงปล่อยอีก 2 เชือก ต่อมา
ในปี 2543 ทรงเสด็จฯ เป็นประธานปล่อยช้างอีก 16 
เชือก จนได้รับการกล่าวชื่นชมและยกย่องจากผู้น�า
หลายประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะเจ้าฟ้าชายฟิลิป ดยุค
แห่งเอดินเบอระ (องค์ประธาน WWF International) 
ทรงส่งพระราชสาส์นถึงสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินีนาถ เสนอให้ WWF สนับสนุนและช่วยเหลือการ
ก่อตั้งมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ในพระราชินูปถัมภ์

พระราชด�ารัสในสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ 
ที่เปี่ยมด้วยพระเมตตา และตระหนักถึงความส�าคัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้อยู่ไปตราบนานเท่านาน

ความสุขของช้างหลัง
จากได้หวนกลับคืนสู่ป่า
อันเป็นบ้านท่ีดีท่ีสุด
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รู้จักช้างไทย
	 ช้างไทยจัดเป็นช้างเอเชีย	ซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มี
ขนาดใหญ่เป็นล�าดับสองของโลกรองจากช้างแอฟริกา	และมี
ความส�าคัญสูงสุดในระบบนิเวศป่าเขตร้อน	เพราะช่วยสร้าง
แหล่งอาหาร	เช่น	ดนิโป่ง	ให้แก่สตัว์ป่าอืน่	ๆ	รวมท้ังช่วยกระจาย
พันธุ์ไม้บางชนิดที่เป็นอาหารของสัตว์อื่น	อีกทั้งยังเป็นดัชนีชี้วัด
ความอุดมสมบูรณ์ของป่า	ส�าหรับเมืองไทยแล้ว	ยังมีความเชื่อ
ว่าช้างเผือกหรือช้างที่มีลักษณะมงคล	เป็นสัตว์คู่พระบารมี
องค์พระมหากษัตริย์และเป็นสัญลักษณ์ประจ�าชาติอีกด้วย
ปัจจุบัน	ช้างเอเชียมีการกระจายพันธุ์ใน	13	ประเทศ	โดยพบใน
ประเทศไทยประมาณ	5,000	เชือก	เป็นช้างป่าประมาณ	2,000	
ตัว	และช้างเลี้ยงอีกประมาณ	3,000	เชือก	ปัจจุบันประชากร
ช้างป่าก�าลังลดจ�านวนลงอย่างรวดเร็วจากปัญหาการถูกล่าและ
ผืนป่าซึ่งเป็นถิ่นอาศัยถูกท�าลายลง	ขณะที่ช้างเลี้ยงจ�านวนมาก
ต้องประสบปัญหาตกงานกลายเป็นช้างเร่ร่อนและช้างขอทาน
ในเมืองใหญ่	หรือถูกใช้งานผิดกฎหมาย

สถานการณ์ช้างป่า
	 ปัจจุบันตัวเลขประชากรช้างป่าซึ่งส�ารวจไว้โดย	กรมอุทยาน
แห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช	ระบุว่า	ประชากรช้างป่าในไทยน่า
จะมีประมาณ	3,000-3,500	ตัว	กระจายในป่าอนุรักษ์	68	แห่ง
ทั่วประเทศ	ซึ่งอาศัยในกลุ่มป่าส�าคัญ	ได้แก่	กลุ่มป่าตะวันตก	
แก่งกระจาน	สลักพระ	ห้วยขาแข้ง	กลุ่มป่ารอยต่อตะวันออก	5	
จังหวัด	กลุ่มป่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือกลุ่มป่าดงพญาเย็น	
เขาใหญ่	ภูเขียว	น�้าหนาว	เขาใหญ่	ตาพระยา	กลุ่มป่าภาคใต้
คลองแสง-เขาสก	จงัหวัดสรุาษฎร์ธานแีละกลุม่ป่าภาคเหนอื	นบัเป็น
หนึ่งในข่าวดีในวงการช้างไทยในรอบหลายปี	เมื่อสถานการณ์

ช้างป่ามจี�านวนสงูขึน้เป็นล�าดบั	สาเหตจุากการล่าช้างในป่าลดลง	
ทัง้ยัง	ได้เริม่ท�าแผนจัดการช้างป่า	20	ปี	(พ.ศ.	2559-2579)	
ครอบคลมุการส�ารวจประชากรช้างรอบใหม่ในป่าทัว่ประเทศไทย	
เพือ่สะท้อนความจรงิของสถานการณ์	อนัจะน�าไปสูก่ารแก้ปัญหา
อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น	

คืนช้างสู่ธรรมชาติ…เพื่อความยั่งยืน
	 แนวคิดหนึ่งเพื่อบรรเทาปัญหาช้างเลี้ยงตกงานจนต้องกลาย
เป็นช้างเร่ร่อน	ส่งผลให้เกิดการสูญเสียโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ดัง
ที่เคยได้ยินข่าวคราวกันมาแล้วมากมาย	นั่นคือ	‘การน�าช้างเลี้ยง
ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ’	เพื่อฟื้นฟูประชากรช้างไม่ให้สูญพันธุ์ไป
จากป่า	ในเวลาเดียวกันยังช่วยแก้ปัญหาช้างเลี้ยงที่ไม่มีงานท�า	
อันเป็นผลกระทบจากการที่รัฐบาลเข้มงวดกับการลักลอบตัดไม้
ท�าลายป่า	โดยมีการยกเลิกสัมปทานป่าไม้ในปี	2533-2534	
และได้ประกาศให้งานชักลากไม้ในป่าเป็นอาชีพผิดกฎหมาย	
ท�าให้ช้างลากไม้ทั้งหมดกลายเป็นช้างที่ท�างานผิดกฎหมายนับ
แต่นั้นเป็นต้นมา	นอกจากนี้	ผลการด�าเนินโครงการคืนช้างสู่
ธรรมชาติที่ผ่านมา	ได้พิสูจน์ให้ชาวโลกเห็นถึงความสามารถใน
การช่วยรักษาพันธุกรรมของสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์ได้อย่างเป็น
รูปธรรม	ฉะนั้นหากการวางแผนอนุรักษ์ช้างประสบความส�าเร็จ	
ย่อมมีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาอื่นซึ่งสะสมมายาวนานให้เห็น
เป็นรูปธรรมชัดเจนมากขึ้น	และในที่สุดแล้วเราคงจะได้เห็นช้าง
อยู่คู่กับป่าเมืองไทยไปอีกนานแสนนาน  

อ้างอิงข้อมูล 
• มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ 
• http://news.thaipbs.or.th
• http://www.nationtv.tv/

ปัจจุบันง�นด้�นก�รอนุรักษ์ช้�งไทย เริ่มฉ�ยภ�พชัดเจนม�กขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งนี้ เพื่อช่วยบรรเท�
ก�รสูญเสียชีวิตของช้�งม�กม�ยอย่�งรู้เท่�ไม่ถึงก�รณ์ และยังเป็นก�รอนุรักษ์สัตว์ใหญ่
ที่ไม่เพียงเป็นสัตว์คู่บ้�นคู่เมืองสำ�คัญของไทยเท่�นั้น ห�กยังเป็นสัญลักษณ์ประจำ�ช�ติ

ไม่ให้เกิดก�รสูญเสียไปม�กกว่�ที่เป็นอยู่

เรียบเรียง กองบรรณาธิการ
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เป็นดัชนีชี้วัดคว�ม
อุดมสมบูรณ์

ของป่า

มีขน�ดใหญ่เป็นลำ�ดับ

2 ของโลก
รองจ�กช้�งแอฟริก�

ช้างเผือก

เป็นสัญลักษณ์

ประจำ�ช�ติ

ถือเป็นช้�งที่มีลักษณะมงคล 
เป็นสัตว์คู่พระบ�รมี

องค์พระมห�กษัตริย์

ช้�งเอเชีย
มีก�รกระจ�ยพันธุ์ใน 

13	ประเทศ
พบในประเทศไทยประม�ณ 

5,000	เชอืก 
เป็นช้�งป่�ประม�ณ 2,000 ตัว 
ช้�งเลี้ยงประม�ณ 3,000 เชือก

‘การน�าช้างเลี้ยงปล่อย
คืนสู่ธรรมชาติ’

เพื่อฟื้นฟูประช�กรช้�งไม่ให้
สูญพันธุ์ ไปจ�กป่� และแก้ปัญห�

ช้�งเลี้ยงที่ไม่มีง�นทำ�

ปัญห�ใหญ่ของช้�งป่�คือ
‘ก�รลักลอบตัดไม้

ทำ�ล�ยป่�’

ปัจจุบันประช�กรช้�งป่�กำ�ลัง

ลดจ�านวนลง
อย่�งรวดเร็วจ�กปัญห�ผืนป่�ซึ่ง

เป็นถิ่นอ�ศัยถูกทำ�ล�ยลง

 • ฉบับท่ี 2 / 2560  19

PEA Scoop
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TOUCHเรื่องไฟฟ�า

รู� ไว� แค�

PEA project
ภาพ: กองประชาสัมพันธ์

Q
A
ให้บริการทางไฟฟ้าทุกด้าน
 2. PEA Shop  จุดอ�านวย
ความสะดวกและเพ่ิมช่องทางให้ผู้ใช้
ไฟฟ้าด้วยบริการที่รวดเร็วในการ
รับช�าระค่าไฟฟ้าและการให้บริการ
อื่น ๆ อาทิ การขอมิเตอร์ใช้ ไฟ งาน
เกี่ยวกับมิเตอร์ การแก้ไขประวัติผู้ ใช้
ไฟฟ้า ฯลฯ

Q&A with PEA
เร่ือง / เรียบเรียง: กองประชาสัมพันธ์

วนัน้ี ผู้ประสงค์จะขอใช้ไฟฟ้� ส�ม�รถย่ืนคำ�ร้องขอใช้ไฟฟ้�ได้  ด้วยก�รลงทะเบียนผู้ใช้ไฟฟ้�และ
ย่ืนคำ�ร้องขอใช้ไฟฟ้�กับก�รไฟฟ้�ส่วนภมิูภ�ค โดยจะมีก�รติดต้ังมิเตอร์ต�มปรมิ�ณก�รใช้ไฟฟ้�  

ซึง่สถ�นท่ีท่ีขอใช้ไฟฟ้�ต้องมีบ้�นเลขที ่และหรอืมสีำ�เน�ทะเบียนบ้�นของผู้ขอใช้ไฟฟ้�ม�แสดง

 3. PEA Mobile Shop เป็นการ
ขยายบริการและอ�านวยความสะดวก
แก่ประชาชน  ในการช�าระค่าไฟฟ้า  
ยื่นค�าร้องขอรับบริการต่าง ๆ ที่รถ 
Mobile Shop รวมถึงติดต่อสอบถาม
ข้อมูล โดยไม่ต้องเดินทางมายัง
ส�านักงาน

สามารถขอใช้ไฟฟ้าได้ 
ผ่านช่องทาง
 1. PEA Front Office  
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ขอใช้ ไฟฟ้าได้ที่ไหนบ้าง

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถศึกษา
รายละเอียดได้ที่ https://www.pea.co.th 
หรือโทร. 1129 PEA Call Center
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 1. การปฏิบัติงานบนท้องถนนในเขตชุมชน หรือในเขตเมือง

ถนนที่มี 2 ช่องจราจร

ถนนที่มี 2 ช่องจราจร

ถนนที่มี 4 ช่องจราจร

ถนนที่มี 4 ช่องจราจร

5-10 ม.

5-10 ม. 5-10 ม.

150 ม.150 ม.

ไหล�ทาง

ไหล�ทาง

5-10 ม.

50-60 ซม. 50-60 ซม.
30 ม.

150 ม.150 ม.

ไหล�ทาง

ไหล�ทาง

50-60 ซม. 50-60 ซม.

5-10 ม. 5-10 ม.

150 ม.

ไหล�ทาง

5-10 ม.

50-60 ซม. 50-60 ซม.

30 ม.

30 ม.30 ม.

150 ม.

50-60 ซม. 50-60 ซม.

30 ม.

30 ม.30 ม.

ไหล�ทาง

5-10 ม.

5-10 ม. 5-10 ม.

150 ม.150 ม.

ไหล�ทาง

ไหล�ทาง

5-10 ม.

50-60 ซม. 50-60 ซม.
30 ม.

150 ม.150 ม.

ไหล�ทาง

ไหล�ทาง

50-60 ซม. 50-60 ซม.

5-10 ม. 5-10 ม.

150 ม.

ไหล�ทาง

5-10 ม.

50-60 ซม. 50-60 ซม.

30 ม.

30 ม.30 ม.

150 ม.

50-60 ซม. 50-60 ซม.

30 ม.

30 ม.30 ม.

ไหล�ทาง

5-10 ม.

5-10 ม. 5-10 ม.

150 ม.150 ม.

ไหล�ทาง

ไหล�ทาง

5-10 ม.

50-60 ซม. 50-60 ซม.
30 ม.

150 ม.150 ม.

ไหล�ทาง

ไหล�ทาง

50-60 ซม. 50-60 ซม.

5-10 ม. 5-10 ม.

150 ม.

ไหล�ทาง

5-10 ม.

50-60 ซม. 50-60 ซม.

30 ม.

30 ม.30 ม.

150 ม.

50-60 ซม. 50-60 ซม.

30 ม.

30 ม.30 ม.

ไหล�ทาง

5-10 ม.

5-10 ม. 5-10 ม.

150 ม.150 ม.

ไหล�ทาง

ไหล�ทาง

5-10 ม.

50-60 ซม. 50-60 ซม.
30 ม.

150 ม.150 ม.

ไหล�ทาง

ไหล�ทาง

50-60 ซม. 50-60 ซม.

5-10 ม. 5-10 ม.

150 ม.

ไหล�ทาง

5-10 ม.

50-60 ซม. 50-60 ซม.

30 ม.

30 ม.30 ม.

150 ม.

50-60 ซม. 50-60 ซม.

30 ม.

30 ม.30 ม.

ไหล�ทาง

2. การปฏิบัติงานบนถนนหลวง (ถนนสายหลัก) หรือเขตนอกเมือง

 ถึงแม้ว่าในการปฏิบัติงานจะมีการติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเตือนต่าง ๆ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ขอให้ผู้ปฏิบัติงาน 
พึงระลึกอยู่เสมอว่า อุปกรณ์เหล่านั้นเป็นเพียงแค่อุปกรณ์ หรือสัญลักษณ์ในการแจ้งเตือนแก่ผู้ที่ใช้รถใช้ถนนให้ทราบ 
และให้ระมัดระวังเท่านั้น ดังนั้นในการปฏิบัติงาน อุบัติเหตุก็อาจเกิดขึ้นได้ เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน จึงขอให้
ผู้ปฏิบัติงานมีสติ ไม่ประมาท และปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยทุกครั้ง  
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PEA safety
โดย นายสงวนศักด์ิ  นาคัน
หัวหน้าแผนกวิศวกรรมความปลอดภัย  
กองความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

	 การปฏิบัติงานของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคส่วนใหญ่
จะปฏิบัติบนถนน	หรือบนไหล่ทาง	ไม่ว่าจะเป็น	บนถนนในเขต
ชุมชน	(Urban	street)	หรือบนถนนสายหลัก	(Highway)		ซึ่ง
ในการปฏิบัติงานนั้น	โอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุอาจเกิดขึ้นได้ทั้ง
กับตัวผู้ปฏิบัติงาน	และผู้ที่สัญจรไป-มาบนท้องถนน	ดังนั้น	
ในการปฏิบัติงานบนท้องถนน	หรือบนไหล่ทาง	ในส่วนของผู้ที่
ปฏิบัติงาน	ต้องมีการแจ้งเตือนให้ผู้ที่ใช้ถนนทราบว่า	บริเวณนั้น

การปฏิบัติงานบนถนน
มีการปฏิบัติงานอยู่	และผู้ที่ใช้รถใช้ถนน	เมื่อเห็นป้ายหรือ
สัญลักษณ์แจ้งเตือนการปฏิบัติงาน	ต้องปฏิบัติตามอย่าง
เคร่งครัด	ซึ่งในการแจ้งเตือนการปฏิบัติงานบนท้องถนน	หรือ
บนไหล่ทาง	ต้องมีอุปกรณ์ส�าหรับแจ้งเตือนตามมาตรฐาน	กฟภ.	
โดยก�าหนดอุปกรณ์แจ้งเตือน	ได้แก่	ป้ายแจ้งเตือนคนท�างาน	
กรวย	และไฟกระพริบ	หรือไฟวาบ	ๆ	โดยมีระยะในการติดตั้ง
อุปกรณ์การแจ้งเตือนต่าง	ๆ	ดังนี้

หรือบนไหล่ทาง
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ดินแดนที่เป็นรอยต่อระหว่�งภ�คกล�งกับภ�คใต้แห่งนี้ คือฉ�กแห่งคว�มอุดมสมบูรณ์
ที่คนรักธรรมช�ติจะต้องหลงใหล เพร�ะที่นี่เต็มไปด้วยมุมมหัศจรรย์ซึ่งน้อยคนนักเคยได้สัมผัส...

ในทะเลเมียนมา
เปิดโลกใบใหม่

รรมชาตินั้นเกิดมาอยู่คู่โลก	และมีมาก่อนที่มนุษย์
เราจะก�าหนดเส้นแบ่งเขตพรมแดน	แต่เส้นพรมแดน
กลับกั้นขวางมนุษยชาติให้แยกออกจากกัน	แต่ใน
วันนี้	วันที่ประเทศเพื่อนบ้านเราใกล้ชิดกันมากขึ้น	
การเดินทางข้ามเส้นแบ่งพรมแดนเป็นเรื่องที่ธ

ราบรื่นมากกว่าเคย	มันจึงเป็นโอกาสที่เราจะได้เดินทางเข้าไป
ค้นหาความงามของโลกธรรมชาติในดินแดนของเพื่อนบ้านที่
อยู่ใกล้แค่เอื้อม	และเราแทบไม่เคยได้สัมผัสมาก่อนเลย
	 เราก�าลังออกเดินทางจากท่าเรือจังหวัดระนอง	มุ่งหน้าสู่
แผ่นดินที่อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกล	แผ่นดินที่คนไทยเรียกว่าเกาะสอง	
ทั้งที่แท้จริงแล้วเกาะสองไม่ใช่เกาะ	แต่เป็นส่วนปลายสุดของ
แผ่นดินเมียนมาที่ยื่นลงมาตรงบริเวณปากแม่น�้ากระบุรีที่ท�า
หน้าที่แบ่งเขตแดน	คงเพราะปากแม่น�้าที่กว้างเอาการ	และอะไร
ที่อยู่ไกลออกไปในทะเล	ไกลจากแผ่นดินของเราจึงทึกทักว่า
ที่นี่คือเกาะ	ประกอบกับชื่อทางการภาษาเมียนมาที่เรียกว่า
ก๊อต่อว์ง	(Kawthong)	ก็พาให้สับสนหลงทางในภาษาได้เช่นกัน

	 เกาะสองเป็นเหมือนประตูสู่ทะเลเมียนมาที่เราใช้เป็นจุดผ่าน
ทางสู่หมู่เกาะนับร้อยในน่านน�้าเพื่อนบ้าน	หากมองจากแผนที่
ทางอากาศ	เราจะเห็นเกาะแก่งมากมายนับไม่ถ้วน	และหนึ่ง
ในเกาะเหล่านั้น	คือ	หมู่เกาะมังกร	ซึ่งอยู่ตรงหน้าเราขณะนี้	
หลังจากที่แล่นเรือออกจากเกาะสองมาได้ราวชั่วโมงกว่า	ๆ	
	 เกาะที่มีป่าเขียวคลุมอยู่เต็มพื้นที่	ตัดกับสีน�้าทะเลสวย	มี
หาดทรายขาวจนแสบตา	และพื้นทรายที่นุ่มฟูต่อสัมผัสแผ่นเท้า
ทุกครั้งที่เหยียบลงไป	เป็นภาพเกาะในอุดมคติที่หามานาน	คง
เป็นภาพเดียวกับที่นักส�ารวจชาวอังกฤษได้เดินเรือมาถึงที่นี่เมื่อ
สองร้อยกว่าปีก่อน	และได้เขียนบันทึกไว้ถึงหมู่เกาะแห่งนี้	โดย
ระบุว่าที่นั่นคือหมู่เกาะที่สวยงามที่สุดในการส�ารวจ	ชื่อของมัน
คือ	เกาะลอร์ด	ลัฟบาร่า	(Lord	Loughborough)	ที่ได้รับการ
ขนานนามว่าเป็นอัศวินแห่งทะเลสาบ	เพราะสัณฐานของเกาะที่
เต็มไปด้วยเวิ้งอ่าวลากูนมากมาย	แต่นักส�ารวจยุคใหม่ก็ขนาน
นามให้อีกชื่อหนึ่งว่า	เกาะมังกร	เนื่องจากเมื่อมองเกาะนี้จาก
ทางอากาศแล้วจะแลเห็นละม้ายคล้ายมังกรทะเล	(Sea	dragon)	
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ซึ่งเป็นญาติกับม้าน�้า
	 เรือล�าเดิมพาเรามาจอดลอยล�าในเวิ้งอ่าวอันสงบนิ่ง	เรารีบ
จัดแจงสวมอุปกรณ์ด�าน�้าแล้วทิ้งตัวลงสู่ใต้ผิวน�้า	แทบไม่เชื่อ
สายตาว่าในความลึกเพียงสองเมตรจะมีปะการังที่อุดมสมบูรณ์
อย่างที่เห็น	ที่นี่มีฝูงปลามากมาย	และหลากชนิด	หลายสีสัน	
ปลาการ์ตูนนั้นมีมากจนเบื่อหน้า	ปลาสิงโตอันสง่างามก็มีให้เห็น	
และดูเหมือนว่ามันจะไม่รู้จักมนุษย์	เห็นว่ายน�้ามาก็คิดว่าเป็น
พวกเดียวกัน
 กาแลก็ซ	ีพอยท์	(Galaxy	point)	ชือ่จุดด�าน�า้นีค้งมาจาก
ดงปะการงัแผ่น	ปะการงัผกักาด	ปะการงัดอกกะหล�า่	ทีม่อียูเ่ตม็พืน้
ใต้ท้องทะเล	น่าแปลกท่ีปะการงัเหล่านีถ้กูต้ังชือ่ตามจนิตนาการว่า
คล้ายสิง่ทีม่อียู่บนโลก	แต่พอมาอยู่รวมกนักลับคล้ายพืน้ผวิของดาว
ดวงใหม่ในกาแลก็ซอีืน่	เป็นดาวดวงใหม่ทีม่นุษย์เพิง่เดนิทางไปถงึ
เช่นเดียวกับดวงดาวและกาแลก็ซใีนเอกภพที่มีจ�านวนมากมาย		
ทะเลของเมียนมาก็เช่นกัน...	
	 เราเดินทางกลับมาที่เกาะสองอีกนับครั้งไม่ถ้วน	ด้วย
เหตผุลเดมิ	ๆ	คอื	เพ่ือเป็นทางผ่านสู่ดนิแดนใหม่	ๆ	และในครัง้นี้	
จุดหมายของเราอยู่ที่	เกาะย่านเชือก	(Zedetkyi)	ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของโปรแกรมเดินทาง	4	เกาะหัวใจมรกตที่รู้จักกันดี
	 อันที่จริงแล้ว	ทริปนี้เรามีแผนมุ่งหน้าไปเกาะหัวใจมรกต	
เกาะที่ใคร	ๆ	ก็อยากมาสัมผัส	อยากมาเห็นภาพลากูนสีเขียว
รูปหัวใจท่ามกลางวงล้อมของภูผาสูงตระหง่าน	น่าเสียดายที่เรา
ไม่สามารถเหน็ภาพนัน้ด้วยตา	และน่าเสยีดายยิง่กว่าท่ีเราไม่สามารถ
ไปถึงเกาะหัวใจมรกตในวันนี้	วันที่คลื่นลมแปรปรวนราวฟ้าคลั่ง
	 แต่ทันทีที่เราหันหัวเรือมาถึงเกาะย่านเชือก	ทุกสิ่งเปลี่ยนไป
ราวหน้ามือหลังมือ	ท้องทะเลที่มีเกาะเป็นก�าบังนั้นราบเรียบราว

กระจก	แลลอดลงไปในทะเลสเีทอร์ควอยซ์เหน็เงาตะคุม่ของปะการงั 
ไม่ละล้าละลังรีบคว้าอุปกรณ์แล้วทิ้งตัวลงสู่ผืนน�้าสวย	ๆ	เพื่อ
ส�ารวจโลกเบื้องล่าง	แล้วหัวใจก็เต้นระรัวเมื่อได้เห็นปะการังที่
สวยอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อน	มองไปตรงโน้นเห็นปะการัง
เขากวางแทรกแซมด้วยดอกไม้ทะเล	มองไปตรงน้ันมปีะการัง
ผกักาดที่แลคล้ายดอกไม้สีสวย	เมื่อสิ่งเหล่านี้มาอยู่รวมกันก็ไม่
ต่างจากสวนดอกไม้ใต้บาดาล		ว่ากันว่าที่นี่เป็นเกาะที่มีปะการัง
สวยที่สุดในทะเลเมียนมา	คงเพราะเป็นเกาะที่อยู่ในความดูแล
ของกองทัพเรือเมียนมาด้วยกระมัง..
	 เราเดินทางสู่จุดหมายที่อยู่ไกลออกไปอีก	เกาะนาวโอพี	คือ
ชื่อของสถานที่แห่งนั้น
	 หากจะต้องเลือกเกาะสวยสักแห่งหนึ่งจากจ�านวนเกาะ
มากมายในทะเลเมียนมา	คงไม่สามารถหาข้อสรุปที่ตายตัว	
แต่ก็พอจะบอกได้ว่าถ้าอยากเห็นทิวทัศน์อลังการ	ต้องไป 
หมูเ่กาะมงักร	ถ้าอยากดปูะการงัทีส่วยทีส่ดุต้องไปเกาะย่านเชอืก	
แต่ถ้าอยากอยู่กบัทะเลให้นานทีส่ดุ	หาดสวยทีส่ดุ	ซมึซบับรรยากาศ
ให้นานที่สุด	และอยู่อย่างสุขสบายที่สุด	ต้องไปเกาะนาวโอพี
	 เกาะนี้มีสิ่งอ�านวยความสะดวกดีที่สุดในจ�านวนเกาะทั้งมวล	
มีห้องพักแบบเต็นท์หลังยักษ์อยู่สบาย	ใต้ร่มไม้ที่มีเตียงตั่งให้นั่ง
นอนฟังเสียงลมทะเลตลอดเวลา	มีอาหารเสิร์ฟแบบเต็มที่	แต่ถ้า
ใครได้มาอยูท่ีน่ี่คงไม่ปฏิเสธว่า	เหนือสิง่อ�านวยความสะดวกใด	ๆ	
ก็ไม่ดีเท่าโอกาสที่เราจะได้อยู่กับทะเลสวย	ๆ	เบื้องหน้าได้นาน
เท่าที่ต้องการ	แค่เพียงนอนมองทะเลหน้าที่พักก็เป็นความ
อิ่มเอมที่สุดแล้ว	แต่ส�าหรับนักด�าน�้าคงอดไม่ได้ที่จะออกไป
ส�ารวจโลกธรรมชาติใต้น�้าอีกเช่นเคย
	 เกาะนาวโอพีมีจุดด�าน�้าเกือบสิบจุด	ไล่ตั้งแต่หาดหน้าที่พัก
มทีัง้ปลาไหลมอเรย์	ไกลออกไปตรงปลายแหลมกมี็กลัปังหาสีสวย	
ที่เกาะเดอะเล็ทเทอร์ซึ่งอยู่ใกล้กันแค่เอื้อม	ก็มีดงปะการังอ่อน
หลายสี	หรือที่อีกด้านหนึ่งของเกาะ	ก็เป็นจุดด�าน�้าที่มีดอกไม้
ทะเลมากที่สุดเท่าที่เคยเห็น

 ท้ังหมดน้ีคือโลกธรรมชาติบริสุทธ์ิท่ีสุดเท่าท่ีเคย
พบเห็นมา เหมือนเป็นโลกอีกใบท่ีเราไม่เคยรู้จักมาก่อน ท้ัง
ท่ีโลกใบน้ีอยู่ใกล้บ้านเราแค่นิดเดียว ใกล้จนอดคิดไม่ได้ว่า 
เพราะเส้นแบ่งพรมแดนใช่ไหม ท่ีท�าให้โลกใบน้ียังดีเช่นน้ี แล้ว
เราจะเท่ียวอย่างไรให้โลกใบน้ียังสวยงามเช่นเดิมต่อไป ?  

  TRAVEL TIPS
ทะเลของเมียนมามีเกาะจ�านวนมาก แบ่งเป็นโปรแกรม
ท่องเที่ยวหลัก ๆ คือ หมู่เกาะมังกร เกาะนาวโอพี 
เกาะหัวใจมรกต เกาะย่านเชือก  ทุกโปรแกรมจะ
ออกเดินทางจากท่าเรือประภาคาร และท่าเรือแกรนด์
อันดามัน อ�าเภอเมือง จังหวัดระนอง  ท่าเรือสองแห่งนี้
อยู่ใกล้กัน ขึ้นอยู่กับโปรแกรม และบริษัทฯ ผู้ ให้บริการ 
ซึ่งมีหลายราย

แล้วหัวใจก็เต้นระรวัเม่ือได้เห็นปะก�รงัท่ีสวยอย่�งท่ีไม่เคยเห็นม�ก่อน มองไปตรงโน้นเห็นปะก�รงัเข�กว�งแทรกแซมด้วยดอกไม้
ทะเล มองไปตรงน้ันมีปะก�รงัผักก�ดท่ีแลคล้�ยดอกไม้สีสวย เม่ือส่ิงเหล่�น้ีม�อยู่รวมกัน ก็ไม่ต่�งจ�กสวนดอกไม้ใต้บ�ด�ล
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ม้โลกปัจจบุนัเข้าสูย่คุดิจทิลั	ผูค้นต่างพึง่พาเทคโนโลยเีพือ่
ด�าเนินชีวิตประจ�าวัน	แต่ความเชื่อศรัทธาของชาวใต้ยัง
คงยดึมัน่อยู่ในวถิกีารเคารพ	มโนราห์	หรอืเรียกสัน้	ๆ	ว่า	
โนรา	ศลิปะการแสดงพืน้บ้านซึง่ยงัอนรุกัษ์ไว้เหนยีวแน่น

เป็นเครื่องแต่งกายของโนราใหญ่	ส่วนเครื่องแต่งกายของ
ตัวนางหรือนางร�าเรียกว่า	‘เครื่องนาง’	ไม่มีก�าไลต้นแขน	
ทับทรวง	และปีกนกแอ่น		ทั้งนี้	โนราดั้งเดิมใช้เครื่องดนตรี	
เรียกว่า	‘เบญจสังคีต’	อันประกอบด้วย	กลอง	ทับคู่	ฉิ่งโหม่ง	
ปี่ชวา	และกรับ	ขณะที่ทุกวันนี้มีการประยุกต์น�าเครื่องดนตรี
สากลเข้ามาร่วมด้วยมากขึ้น	ตามยุคสมัยที่ต้องการชมเพื่อความ
บันเทิง
	 ทั้งนี้	โนราได้รับอิทธิพลจากพ่อค้าชาวอินเดียที่เข้ามาค้าขาย
ในไทย	โดยมีข้อสันนิษฐานว่า	น่าจะเกิดขึ้นครั้งแรกที่หัวเมือง
พัทลุง	ปัจจุบันคือต�าบลบางแก้ว	จากนั้นแพร่ขยายไปยังหัวเมือง
อื่น	ๆ	ของภาคใต้	ไปจนถึงภาคกลางบางพื้นที่	อีกทั้งบางส่วน
เชื่อว่า	โนรามีต้นก�าเนิดมาจากอินเดีย	เพื่อบูชามหาเทพทั้งสาม	
ได้แก่		พระอิศวร	พระพรหม	และพระนารายณ์	ทว่า	บทร้อง
ปัจจุบันยังคงมีเนื้อหาดังกล่าวเจือปนอยู่	และมีการดัดแปลง
ใส่เนื้อหาด้านพุทธศาสนา	ความเชื่อดั้งเดิม	และการนับถือ
บรรพบุรุษเพิ่มเติมบ้าง	ตามอิทธิพลแต่ละท้องถิ่น	รวมทั้งยัง

ศิลป์ศรัทธาจากบรรพบุรุษ
มโนราห์

เสียงดนตรีประโคมขับข�น เทริดบนศีรษะขยับไหว เล็บงอนย�วกรีดกร�ยต�มจังหวะร่�ยรำ� 
ลูกปัดบนอ�ภรณ์สีสดสะบัดพลิ้ว ท่วงท่�อันอ่อนช้อยแฝงคว�มเข้มขลังอยู่ในที สะกดผู้ชม

ชวนหยุดนิ่ง น�ฏลีล�น�ม ‘มโนร�ห์’ ยังคงยึดโยงพิธีกรรมคว�มเชื่อ จิตวิญญ�ณ 
คู่กับวิถีชีวิตคนปักษ์ใต้ย�วน�นมิเสื่อมคล�ย

มรดก ไทย
โดย วิชชุ ชาญณรงค์
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เเ
ในแถบจงัหวดันครศรธีรรมราช		ตรงั		สงขลาและพทัลงุ	ว่ากนัว่า	
โนรามีแม่บทท่าร�าอย่างเดียวกับละครชาตรี	เป็นศาสตร์รวบรวม
เอางานศิลป์แขนงอื่นมาร่วมด้วย	ทั้งผู้ร�า	ผู้บรรเลงดนตรี	ผู้ขับ
บทกลอน	ถ่ายทอดผ่านท่วงท่าอันอ่อนช้อยงดงาม	ใช้บทร้อง
เป็นกลอนสด	ผู้ขับร้องต้องมีไหวพริบ	สรรหาถ้อยค�าสัมผัส
กันได้อย่างฉับไว	สื่อความหมายชัด	ทั้งบทร้องท่าร�า	โดยในด้าน
เครื่องแต่งกายของโนรานั้น	ประกอบด้วย	เทริด	(เครื่องสวมหัว
ที่มีลักษณะคล้ายมงกุฎ)	เครื่องประดับศีรษะของตัว	‘โนราใหญ่
หรือตัวยืนเครื่อง’	เครื่องลูกปัดร้อยด้วยลูกปัดสีเป็นลาย	มีดอก
ดวง	ใช้ส�าหรับสวมล�าตัวท่อนบนแทนเสื้อ	ปีกนกแอ่นหรือปีก
เหน่ง	ทับทรวง	ปีกหรือหางหงส์	ผ้านุ่ง	สนับเพลา	ผ้าห้อยหน้า	
ผ้าห้อยข้าง	ก�าไลต้นแขน	ปลายแขน	และเล็บ	ทั้งหมดนี้
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การเป็นสังคมคาร์บอนต�่านั้น	ท�าได้ไม่
ยากเลย	ถ้าเราช่วยกันลงมือท�าเสียตั้งแต่
วันนี้	ได้แก่

  ลดการใช้ไฟฟ้าและน�้ามันในการ
เดินทาง	ยิ่งลดได้มากเท่าไร	ก็เป็นการ
ลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยสู่ชั้น
บรรยากาศโลกได้มากเท่านั้น	
  หันมาใช้วัสดุจากธรรมชาติ	
  เลือกใช้เทคโนโลยี	หรือการพัฒนา
เทคโนโลยีให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	
และที่ส�าคัญก็คือ	จะต้องเป็นสังคมที่วาง
ผังเมืองให้สอดคล้องกับระบบนิเวศ
  สร้างเมืองแห่งต้นไม้	เน้นสร้าง
พื้นที่สีเขียวที่ยั่งยืน	โดยให้มีการปลูกไม้
ยืนต้น	
  ลดการปล่อยมลพิษ	ทิ้งขยะและน�้า

รู้
กระจกเพิ่มสูงขึ้นกว่าอัตราเฉลี่ยของโลก	
โดยกรุงเทพฯ	ถือเป็นเมืองที่ผลิตก๊าซ
เรือนกระจกสูงสุดของประเทศ	ที่คิดเป็น
ปริมาณกว่า	43.87	ล้านตันคาร์บอนได-
ออกไซด์ต่อปีเลยทีเดียว	
	 จากข้อมูลข้างต้น	อาจกล่าวได้ว่า	เรา
ก�าลงัเผชญิความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลง
สภาพภมูอิากาศทีอ่าจท�าให้เกิดผลกระทบ
ด้านต่าง	ๆ	ต่อการด�ารงชีวิตของผู้คน	
และวันนี้ค�าว่า	‘สังคมคาร์บอนต�่า’	(Low	
Carbon	Society)	จึงเป็นค�าที่เราได้ยิน
หนาหูมากขึ้นเรื่อย	ๆ		ซึ่งวิธีการที่น�าไปสู่

รักษ์โลกPEA
โดย วิชชุ

ไหมว่า...การเปลี่ยนแปลงของ
สภาพอากาศ	ส่วนหนึ่งมาจาก
อตัราเพิม่ขึน้ของภาวะเรอืนกระจก
ในชัน้บรรยากาศ	ไทยเป็นประเทศ
หนึง่ทีม่อีตัราการปล่อยก๊าซเรือน

รับมือโลกร้อน ด้วยวิถี  โลว์คาร์บอน
เสียให้เหลือน้อยที่สุด	ช่วยลดก๊าซมีเทนที่
จะปล่อยขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศโลก	
  หันมาใช้พลังงานทดแทน		
  ส่งเสริมการบริโภคอย่างพอเพียง	
  เป็นนักท่องเทีย่วที่ใส่ใจการอนุรกัษ์
	 นอกจากนี้	กิจกรรมตามวิถีทาง
โลว์คาร์บอนที่ท�าได้ง่ายที่สุด	คือ	การ
ปิดไฟ	1	ชั่วโมง	ถือเป็นการใช้พลังงาน
เท่าที่จ�าเป็น	ที่สามารถลดการเกิด
คาร์บอนไดออกไซด์ได้	โดยสามารถ
ลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าได้ถึง	1,953	
เมกะวตัต์	เท่ากบัลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ได้กว่า	1,016	ตัน	คิดเป็นมูลค่า	7.68	
ล้านบาท	ดังนั้นควรตอกย�้าให้ผู้คน
ตระหนักถึงการรู้จักใช้พลังงานอย่างรู้ค่า	
หันมาใส่ใจสักนิดเพื่อโลกของเราจะได้
น่าอยู่ขึ้น   

เชื่อว่า	โนราคือศิลปะร้องและร�าชั้นสูง	สังเกตจากงานครอบครู
โขนละครและดนตรีไทย	ซึ่งการไหว้ครูโขนละครจะต้องมีเทริด
หัวที่สวมในการครอบครู		โดยการบูชาครู	คือ	วิธีแสดงความ
ซื่อตรง	และร�าลึกคุณงามความดีของผู้ประสาทวิชาการร�า	และ
เป็นการถ่ายทอดให้ลูกหลานนั่นเอง	
	 นอกจากนี้	ยังมี	‘พิธีโนราโรงครู’	พิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ของ
ชาวบ้านในภาคใต้	ซึง่เชือ่ว่า	ผู้มเีชือ้สายโนรา	มตีายายครหูมอคอย
ปกปักรักษาชีวิตให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุข	ลูกหลานจึงต้องเคารพบูชา
และจัดพธิโีนราโรงคร	ูเพือ่เซ่นบวงสรวงตามค�ามัน่สญัญาที่ให้ไว้	
หากผู้ใดปฏิบัติ	ระลึกถึงอยู่เสมอ	ชีวิตก็จะเจริญรุ่งเรือง	แต่หาก
ละเลยไม่เคารพบชูา	อาจถูกลงโทษ	และตกัเตือนจากตายาย	ท�าให้
เจบ็ป่วยโดยไม่ทราบสาเหต	ุต้องแก้บนโดยจดัพธิรี�าถวายความเชือ่
ที่ว่า	โนราโรงครูเสมือนสื่อกลางเปิดประตูปรโลกกับปัจจุบันให้
บรรจบกัน	จึงยังสืบทอดกันมารุ่นสู่รุ่นกระทั่งถึงทุกวันนี้

โนรา...น่ารู้
  แม่บทท่ารำาของโนรา มี 12 ท่า ขยายเป็น 
ท่าแม่ลายต่าง ๆ ตามวิวัฒนาการทางศิลปะในต�ารา
ฟ้อนร�าฉบับหอพระสมุดวชิรญาณ (หอสมุดแห่งชาติ) 
มีบทกลอนแสดงแม่บทท่าร�าไว้ถึง 68 ท่า ซึ่งโนรา 
ภาคใต้ยังใช้ร�าอยู่จนบัดนี้
  การทำาบท คือการอวดลีลาชั้นเชิงความ
สามารถในการขับบทร้อง และตีท่าร�า ให้ผสม
กลมกลืนกับจังหวะ และลีลาของดนตรีอย่างเหมาะเจาะ 
ตีท่าพิสดารหลากหลาย ดังนั้นการท�าบทจึงเป็นศิลปะ
สุดยอดของโนรา
  โนราโรงครู เป็นพิธีกรรมส�าคัญ โนราโรงครูเต็ม
รูปแบบต้องท�าต่อเนื่องกัน 3 วัน 3 คืน เริ่มในวันพุธ
ไปสิ้นสุดในวันศุกร์ และต้องกระท�าเป็นประจ�าทุกปีหรือ
ทุก 3 - 5 ปี ส่วนโนราโรงครูเล็ก ใช้เวลา 1 วันกับ 1 คืน 
นิยมเริ่มในตอนเย็นวันพุธ สิ้นสุดในวันพฤหัสบดี
  การครอบครูโนรา เชื่อว่าผู้ที่จะเป็นโนราได้นั้น 
ต้องเป็นผู้ที่ขาวสะอาด รักษาศีล และยังไม่แต่งงาน จึง
สามารถเข้าพิธีนี้ได้ หากใครบนกับโนราไว้ต้องมา
ท�าการแก้บน และพิธีว่ากลอน 12 ค�าพลัด คือการว่า
กลอนที่มีคติสอนใจ ให้รู้คุณพ่อแม่ ครูบาอาจารย์ และ
คติในการด�าเนินชีวิต 
  การนุ่งผ้าของโนรา จะรั้งสูงและรัดรูปแน่นกว่า
นุ่งโจงกระเบน
  ตัวโรงโนรา นิยมสร้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า 
มีทิศทางการตั้งหันหน้าไปทางทิศเหนือหรือใต้ก็ ได้ 
แต่ไม่หันไปทางทิศตะวันออกหรือตะวันตกเด็ดขาด 
เพราะถือว่าอัปมงคลตามความเชื่อของโนรา  
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เครื่องเคียงที่มีให้เลือกตักได้ในแบบบุฟเฟ่ต์	และมีน�้าดื่มฟรีให้
บรกิารตัวเอง	แต่ถ้าเป็นเมนเูครือ่งด่ืมต่าง	ๆ	ก็สามารถส่ังได้ครบั
	 ส่วนเส้นขนมจนีทีเ่ป็นจานหลกันัน้	เสร์ิฟเป็นชดุ	ๆ	ละ	25	บาท	
โดยมนี�า้ซปุหมใูส่เลอืดหมรู้อน	ๆ	ให้ซดแก้คอแห้งหนึง่ถ้วยย่อม	ๆ	
โดยเราสามารถไปตักน�้าพริกน�้าย้อย	ผักเคียงตามชอบ	มากิน
กบัขนมจนีจนหมดหรอืจนอิม่พอใจเป็นอนัจบง่าย	ๆ	แต่ถงึกระน้ัน	
ก็ยังมีของยั่วใจจ�าพวกเสียบไม้ทอด	ทั้งลูกชิ้น	ทั้งเกี๊ยวกรอบ	
ก็น่ากิน	ไก่ทอดก็น่าลอง	และข้าวกั๊นจิ้นก็อร่อยในราคาเยา
	 ร้านนี้ยังมีหมัดเด็ดอีกหนึ่งอย่างที่ชายกางขอบอกว่าห้าม
พลาด	คือ	ส้มต�าสารพัดชนิดของเขาครับ	ซึ่งเมื่อมาเยือนถึง
เมืองแพร่	ล้านนาแบบนี้	ต้องห้ามพลาด	ต�าน�้าปู๋	ต�าส้มโอใส่
น�้าปู๋	หรือจะต�าปู	ปลาร้า	ก็นัวสุด	ๆ	กินกับขนมจีนแนม	ๆ	กัน
ไปกับน�้าพริกน�้าย้อย		ช่วยกันเรียกเหงื่อได้มากมายเจ้า
	 ร้านน�้าย้อยเมืองแป้	กาดน�้าทอง	เป็นร้านยอดนิยมร้านหนึ่ง

ในจังหวัดแพร่	ซึ่งขายดีมากจริง	ๆ	ครับ	ชายกางแวะไปเยือน
เค้าถี่ยิบ	และทุกครั้งก็จะเห็นลูกค้าทุกเพศทุกวัยมาอุดหนุนกัน
อย่างสนุกสนาน	ร้านเปิดท�าการตั้งแต่เวลา	10.40	น.	และปิด
ราว	ๆ	17.00	น.	ไม่เกนินีค้รับ	เพราะของหมดทกุส่ิงในร้านนัน่เอง
	 จะมาเที่ยวเมืองเหนือด้านทิศตะวันออก	ไปล�าปาง	เชียงราย	
หรือจะไปเมืองน่าน	ไหน	ๆ	ก็มาถึงเมืองแพร่แล้ว	ลองให้โอกาส
ร้านขนมจีน	น�้าพริกน�้าย้อยเมืองแป้	กาดน�้าทอง	เป็นมื้อสาย	ๆ	
มื้อกลางวัน	หรือมื้อก่อนเย็น	เพื่อรองท้อง	เพื่ออิ่มจริง	ได้
ทุกแบบส�าหรับร้านนี้ครับ
	 ท�างานกันมาเหนื่อยนัก	ก็ต้องพักผ่อนร่างกายบ้างนะครับ	
ออกมาเที่ยวกับครอบครัวที่รัก	พาพระในบ้านมาสูดอากาศดี	ๆ	
ไปไหว้พระหรือกินข้าวนอกบ้านร่วมกันพร้อมหน้ากันบ้าง	ให้
หัวใจที่ห่อเหี่ยวของท่านได้พองโต	ท่านจะได้อยู่เป็นหลักยึดมั่น
ของทุกคนในครอบครัวไปนานแสนนาน	สวัสดีครับ  

ทีเดด็อยู่ตรงท่ีก�กหมูเจียวกรอบ ๆ กุ้งแห้งทอดกรอบ หอมแดง กระเทียมเจียวกรอบ ๆ และพรกิทอด
บดหย�บ ๆ ม�ผส�นรสช�ติด้วยเกลือเบ� ๆ ให้เผด็นำ�และเคม็ต�มม�

คุณจะรักเมืองแพร่ครับ
	 แพร่	เมืองที่มีวัฒนธรรมท้องถิ่นอันสวยสดงดงาม	และ
สถานที่เงียบสงบร่มรื่น	มีพระธาตุช่อแฮเป็นที่รวมใจชาวแพร่	
รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ	ทั้งน�้าตกและวัดพระธาตุ
ดอยเล็งที่สูงเสียดฟ้า	และศิลปะย้อมผ้าม่อฮ่อมบ้านทุ่งโฮ้งอัน
โด่งดังไปทั่วโลก
	 อาหารการกินของเมืองแพร่นี้ก็ใช่ย่อย	ที่นอกจากจะมี
อาหารทั่วไปให้เลือกชิมกันมากมายแล้ว	วันนี้ชายกางจะพาพี่	ๆ	
ไปชิมอาหารจานเด็ดที่ขึ้นชื่อของเมืองแพร่	ซึ่งหากินได้ไม่ยาก
และไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง

ริมทางแวะชิม
เร่ือง ชายกาง  ภาพ วิวัฒน์ ศรีเพ็ญ

	 น�้าพริกน�้าย้อย	อาหารประจ�าเมืองแพร่ที่คนต่างถิ่นคงจะ
สงสัยว่าคืออะไร	จากที่ชายกางได้ลองชิมมาหลายส�านักก็แกะ
สูตรมาได้ว่า	เป็นกากหมูเจียวกรอบ	ๆ	กุ้งแห้งทอดกรอบ	
หอมแดง	กระเทียมเจียวกรอบ	ๆ	และพริกทอดบดหยาบ	ๆ	
มาผสานรสชาติด้วยเกลือเบา	ๆ	ให้เผ็ดน�าและเค็มตามมา	แต่มี
ทีเด็ดอยู่ตรงที่กากหมูเจียวที่กรอบ	ๆ	และกุ้งแห้งทอดนั่นแล
	 น�้าย้อยเมืองแป้	กาดน�้าทอง	คือร้านน�้าพริกเมืองแป้ที่
ชายกางรักที่สุดครับ	ร้านนี้หาไม่ยาก	เพียงเรามุ่งไปกาดน�้าทอง	
ทางผ่านที่ท่านจะขึ้นไปจังหวัดน่านนั่นแหละครับ	หรืออีกวิธีที่
ง่ายและเข้ากับยุคสมัยนี้ที่สุดคือ	เข้า	Google	Map	โดยพิมพ์
ค�าว่า	‘น�้าย้อยเมืองแป้	กาดน�้าทอ’	รับรองว่าท่านจะเดินทางถึง
หน้าร้านโดยสวัสดิภาพครับ
	 ร้านทีข่ายน�า้พรกิน�า้ย้อยแบบเมอืงแพร่จะมรีปูแบบท่ีเหมอืน	ๆ	
กัน	คือ	มีน�้าพริกน�้าย้อยเป็นอ่างขนาดใหญ่	พร้อมอุปกรณ์

มอืงแป้	หรอืจงัหวดัแพร่	ท่ีหลายคนแค่พยกัหน้าว่ารูจั้กเมอืงน้ี	
เพราะเป็นทางผ่านเวลาเดินทางไปภาคเหนอืด้านฝ่ังตะวนัออก
กัน	เรียกว่า	แพร่	เป็นแค่เมืองผ่านที่หลายคนเข้าใจกัน	
แต่ถ้าให้เวลากับเมืองเล็ก	ๆ	ที่อบอุ่นอยู่สบายเมืองนี้แล้ว	

น้�าย้อยเมืองแป้ กาดน้ำาทอง

เ
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เปิดรับข่าวสาร
		 การเปิดรับข่าวสารนี้ท�าได้หลาย
วิธี	ส�าหรับบริษัทหรือออฟฟิศที่มี
การให้ความส�าคัญกับกิจกรรม	CSR	
อยู่แล้ว	ย่อมจะมีฝ่ายหรือแผนก
เฉพาะที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อด�าเนินการใน
เรื่องนี้	ขณะที่ในบางบริษัท	จะมีผู้น�า
หรือทีมที่สร้างสรรค์กิจกรรม	CSR	
ซึ่งบางบริษัทอาจก่อตั้งกันแบบไม่เป็น
ทางการและเพิ่งเริ่มต้น	ซึ่งถ้าเป็น
เช่นนี้	วิธีที่ง่ายที่สุดคือ	การเดิน
เข้าไปสอบถามและแสดงความจ�านง
เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม	ร่วมช่วยเหลือ
ตามก�าลัง	ความสามารถที่ตนมี	หาก
มีเวลา	ก็ไปร่วมสร้างสรรค์กิจกรรม	
CSR	ในรูปแบบต่าง	ๆ	ร่วมเดินทาง
ไปลงแรงในวันท�ากิจกรรม	ทว่า	
ถ้าไม่มีเวลา	การบริจาคทุนทรัพย์
ตามก�าลังที่มี	ก็ช่วยส่งเสริมให้
กิจกรรมนั้นด�าเนินไปได้เช่นกัน

 
เลือกกิจกรรมที่เหมาะ
	 อย่างที่เกริ่นไปแล้วข้างต้นว่า	
เนื่องด้วยกิจกรรม	CSR	มีหลาย
รูปแบบ	และแน่นอนว่าผู้ไปร่วม
ต้องสมัครใจและเต็มใจที่จะไปร่วม
ท�าความดี	กิจกรรม	CSR	นั้นจึงจะ
ได้ประโยชน์ที่สุด	ดังนั้นชาวออฟฟิศ
ทุกคนจึงมีสิทธิ์ที่จะเลือกเข้าร่วม
กิจกรรม	CSR	ที่ตนชอบและ
เหมาะสมกับตนเอง	เพราะในการท�า
กิจกรรม	CSR	ต้องอาศัยความร่วม
มือกันในหลายรูปแบบ	ยกตัวอย่าง	
ในกิจกรรม	CSR	สร้างฝาย	สร้าง
อาคารเรยีน	ห้องน�า้	ทาสอีาคารเรยีน
ให้น้อง	ก็มีทั้งกลุ่มที่ต้องลงแรง
ก่อสร้าง	ทาสี	กลุ่มที่เป็นสวัสดิการ	
กลุ่มนี้ก็จะท�างานเบาลงมา	ในการ
ช่วยเตรียมเสบียง	ท�ากับข้าว	เสิร์ฟน�้า	
หรือกลุ่มที่เป็นผู้ดูแลความเรียบร้อย	

ก็จะวางแผนก่อสร้าง	จัดเตรียม	
จัดหา	วัสดุ	สรุปแล้วในการท�า
กิจกรรมหนึ่งงาน	มีหน้าที่ความ
รับผิดชอบให้คุณเลือกไปช่วยเหลือ
ได้หลายรูปแบบ	ขอเพียงเลือกท�า
กิจกรรมที่เหมาะกับคุณ	และอย่า
ฝืนท�าในสิ่งที่ไม่ชอบ
 
ประโยชน์ที่คาดไม่ถึง
		 มาถึงตรงนี้	หากให้บอกถึง
ประโยชน์ของการท�า	CSR	ทุกคน
ย่อมเห็นถึงประโยชน์ทางใจที่เกิดขึ้น
กับผู้ท�า	อย่าง	ความสุข	ความ
ประทับใจ	ความชื่นใจ	ที่ได้ท�าดี	ทว่า	
การท�า	CSR	ได้ประโยชน์ในแง่ของ
องค์กรที่คุณคาดไม่ถึง	เช่น
	 •	สร้างความสามัคคีกับในกลุ่ม
เพื่อนร่วมงาน	จากที่เจอกันแต่ในการ
ท�างาน	เมื่อได้มาท�าความดีร่วมกัน	
ย่อมได้แชร์ประสบการณ์	แชร์ช่วง
เวลาที่ดีร่วมกัน	ส่งผลให้บรรยากาศ
การท�างานร่วมกันในองค์กรดีขึ้น
	 •	ท�าให้เห็นคุณค่าของการ
ท�างานในบริษัทที่คุณอยู่มากขึ้น	และ
ยังสร้างความภูมิใจกับองค์กรที่คุณ
ท�างานอยู่	สิ่งนี้จะส่งผลให้คุณมี
ประสิทธิภาพในการท�างานเพิ่ม
มากขึ้นโดยไม่รู้ตัว
 
		 ได้ทราบเรื่องราวดี	ๆ	ของการมี
ส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม	
CSR	แบบนี้แล้ว	ก็อย่ารอช้า	เปลี่ยน
เวลาว่างของคุณให้เป็นเวลาในการ
ท�าดี	แล้วคุณจะรู้ว่าชีวิตมีแง่มุม
ความสวยงามอีกมากมายที่รอให้คุณ
ไปสัมผัส	 
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ท�างานรอบโต๊ะ
โดย แม่มะลิ

 ห�กคณุอย�กเป็นคนหน่ึงท่ีมีส่วนร่วมในกิจกรรม CSR ของบรษิทัท่ีทำ�ง�นอยู่ ก้�วแรกท่ีจะทำ�คว�มดี
น้ีไม่ใช่เรือ่งย�กเลย ขอแนะนำ�เทคนิค ก�รปรบัตัว ปรบัใจ สูก่�รเป็นช�วออฟฟิศยุคใหม่ หัวใจ CSR ท่ี

จะทำ�ให้ทุกวนัในก�รทำ�ง�นของคณุ ย่ิงมีคว�มสุขขึน้เป็นทวคีณู

ปรับตัว ปรับใจให้เป็น

ชาวออฟฟิศ หัวใจ CSR
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รู้ ใช้รู้คิด
โดย Money Move

ตั้งเป้าเกษียณ แบบสมาร์ท

ค่อย	ๆ	เพิ่มปริมาณการออม
ให้มากขึ้นตามอายุและรายได้ที่

เพิ่มขึ้น	แล้ว	‘ออมให้เป็นอัตโนมัติ’	
เหมือนสร้างวินัยการออมให้ตัวเอง	

หลักการเหมือนตัดเงินเข้ากองทุนส�ารอง
เลี้ยงชีพ	เพียงติดต่อกับธนาคารเจ้าของ
บัญชีเงินเดือน	ให้ช่วยหักเงิน	10%	ของเงิน
เดือนก่อนหักภาษี	ไปยังบัญชีเงินฝากที่เปิด
ใหม่เพื่อการออมทรัพย์โดยเฉพาะทุกเดือน
ในวันที่เงินเดือนออก	ที่ส�าคัญห้ามท�าบัตร
เอทีเอ็มหรือเบิกเงินในบัญชีนี้มาใช้โดยเด็ดขาด	

เพิ่มมูลค่าสินทรัพย์ที่มีอยู่ 
	 เรื่องนี้ดีโดยเฉพาะส�าหรับคนต่างจังหวัด	

เพราะตัวอย่างหนึ่งเห็นผลชัดเจน	กับคุณครูเกษียณ
อายุท่านหนึ่งวางอนาคตตัวเองด้วยการปลูกต้นไม้ใหญ่ไว้ที่

บ้านเมื่อ	30	ปีที่แล้ว	พอใกล้เกษียณ	เริ่มให้สถาปนิกออกแบบ
โฮมสเตย์อย่างดีในแบบที่ตัวเองชอบ	โดยคงสภาพต้นไม่ใหญ่ไว้
หมด	สร้างไว้	4	หลัง	ราคาเฉลี่ย	2,500-3,000	บาท/หลัง/คืน	
ที่ตั้งราคาสูงได้	เพราะเขาทุ่มเทให้กับการออกแบบและลงทุน
สร้างอย่างดี	และมียอดจองต่อคิวล่วงหน้าเป็นเดือน	หากอัตรา
การเข้าพักเต็มตลอดทั้งปี	คุณครูท่านนี้จะมีรายได้ต่อปี	2.97	
ล้านบาท	เชื่อว่าใช้เวลาไม่นานสามารถคืนทุนได้

 ลองวางแผนชีวิตตั้งแต่วันนี้ เพื่อบั้นปลายชีวิตที่ดี
ในวันหน้า  

ตั้งหลักมองอนาคต  
	 ต้องเริ่มตอบค�าถามกับตัวเอง
ตรง	ๆ	ว่า	ต้องการใช้เงินหลังชีวิต
เกษียณอย่างไร	เพราะจะเป็นการค�านวณ
ว่าเราจะมีค่าใช้จ่ายต่อเดือนเท่าไรหลัง
เกษียณ	ทั้งหมดต้องครอบคลุมค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ�าวัน	ส�าหรับครอบครัว	ส�าหรับ
การรักษาพยาบาล	รวมถึงเงินที่ให้รางวัลชีวิต
ตัวเองอย่างซื้อของหรือท่องเที่ยว	
	 บางคนเกษียณได้เงินก้อนมา	1-3	ล้านบาท	
ซึ่งไม่เพียงพอในโลกของชีวิตจริง	ผู้เชี่ยวชาญ
จึงแนะน�าว่า	ปัจจุบันทุกคนควรมีเงินหลังเกษียณ	
‘ขั้นต�่า’	อยู่ที่	4.36	ล้านบาท	เพื่อมีเงินใช้จ่าย
เดือนละ	1.6	หมื่นบาทไปตลอด	20	ปีหลังเกษียณ	
แต่อีก	20	ปีข้างหน้า	ค่าใช้จ่าย	1.6	หมื่นบาท/เดือน	
จะเพิ่มเป็น	2.92	หมื่นบาท	จากอัตรา
เงินเฟ้อเฉลี่ยปีละ	3%	ขณะที่ปัจจุบันคนไทยช่วงอายุ	20-59	ปี	
มีทั้งหมด	40	ล้านคน	และเพียง	15	ล้านคนเท่านั้นที่อยู่ในระบบ
การออมเพือ่การเกษยีณอย่างกองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ	
(กบข.)	กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	ประกันสังคม	

ออมให้เป็นธรรมชาติ 
	 ด้วย	2	วิธีง่าย	ๆ	เริ่มจาก	‘ออมเป็นประจ�า’	ขั้นต�่า	10%	
ของรายรับหรือสินทรัพย์ที่หามาได้	มนุษย์เงินเดือน	(ทุกเดือน)	
หรือฟรีแลนซ์	(ทุกชิ้นงาน)	โดยมีงานวิจัยหลายชิ้นระบุว่า	10%	
เป็นสัดส่วนที่ท�าให้การเริ่มต้นออมได้โดยไม่ล�าบาก	จากนั้น
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เคยถ�มหรอืต้ังเป้�หม�ยเกษียณให้ตัวเองหรอืไม่ คำ�ถ�มน้ีหล�ยคนคงเร่ิมห�คำ�ตอบ
มนษุย์เงนิเดอืนท่ัวไป ถ้�ยังคงไม่รูจ้กัว�งแผนชวีติใด ๆ บ้ันปล�ยชวีติอ�จไม่สม�ร์ทได้

หมุนไปโลก
โดย วรทรรศน์ วงษ์ไทย

เพราะลูกค้าแต่ละคนมีพฤติกรรมที่แตกต่างกัน	การน�าข้อมูล
ขนาดใหญ่เชิงพฤติกรรมมาวิเคราะห์	จะได้ท�าโปรโมชั่นที่เจาะ
ลงไปถึงแบบเฉพาะตัว	ธุรกิจโทรคมนาคมก็เช่นกัน	หากคุณเคย
โทรเข้า	Call	Center	เพื่อถามเรื่องอื่น	แต่เจอ	Call	Center	ทัก
มาว่า	“คุณลูกค้าคะ	พฤติกรรมการใช้แบบนี้	เห็นช่วงนี้คุณลูกค้า
โทรเยอะขึ้น	ลองปรับมาใช้แพ็กเกจนี้เพื่อประหยัดและคุ้มค่า
มากขึ้นไหมคะ?	ถ้าสนใจจะเปลี่ยน	จะด�าเนินการให้	แล้วมีผล
ในรอบบิลหน้านะคะ”...	นี่คือตัวอย่างหนึ่งในความเป็นจริงธุรกิจ
ในโลกอนาคต	ที่มีการน�าข้อมูลขนาดใหญ่มาวิเคราะห์เพื่อ
เจาะลึกถึงแก่นพฤติกรรม	หรือการใช้	Social	Media	ในการ
วิเคราะห์ว่า	ทันทีที่เราเปิดสินค้าตัวนี้	มีแคมเปญนี้ออกมา
การพูดถึงเป็นอย่างไร	หรือพบปัญหาเรื่องสินค้าตัวนี้แล้ว	ผู้คน
พูดถึงอย่างไร	ซึ่งการรับมือพวกนี้ไม่ใช้การไหลของดราม่า
แต่ต้องแข่งกับเวลาด้วย	ผู้ประกอบการที่เข้าไม่ถึงเรื่องนี้	
ก็กลายเป็นผู้ที่อ่อนแอและแพ้ไป
	 นี่เป็นตัวอย่างเพียงเสี้ยวเดียวครับ	ข้อมูลล้วนอยู่รอบตัวเรา	
และตัวเราก็เป็นผู้สร้างข้อมูลให้ไหลไปกับกระแสธารนั้นด้วย
 การจัดการ Big Data คือเรื่องใหม่ที่คุณต้องเรียนรู้ ไว้ 
ส�าหรับคนที่ต้องการกลั่นผลลัพธ์ออกจากกองข้อมูลขนาด
ใหญ่ เดินตลาดซื้อมังคุด คุณยังต้องหยิบทีละลูกที่คุณคิดว่าดี
ใช่ไหมล่ะครับ...การท�างานด้านข้อมูลก็เช่นกัน  

ต่
รอบตัวสามารถน�ามาเก็บเป็นข้อมูล	แล้ววัดผลเพื่อจัดการได้
	 ภาพแรกที่เรานึก	เราอาจจะนึกถึง	Mobile	Device	ที่มี
ข้อมูลไหลบ่า	แล้วสามารถนับ	View	นับการไหล	นับการใช้ได้
เป็นจ�านวนครั้ง	แต่ตอนนี้เทคโนโลยีอยู่รอบตัวเราครับ	
	 การประยุกต์การใช้การนับเพื่อวัดผลจึงเริ่มสู่โลกข้างนอก		
ยกตัวอย่างการใช้งาน	Big	Data	ในประเทศไทยขึ้นมากรณีหนึ่ง	
อย่าง	ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ที่มีการวางแผนระบบการใช้
งานรถขนส่งสาธารณะ	โดยข้อมูลที่น�ามาในการประมวลนั้น	
เกิดจากการที่รถยนต์สื่อสารกันเองผ่านเซ็นเซอร์	ซึ่งจะส่งข้อมูล
มาที่แอปพลิเคชันส่วนกลาง	เพื่อหาต�าแหน่ง	และค�านวณจาก
จุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง	ข้อมูลที่ไหลต่อวันส�าหรับเรื่องนี้
ไม่น้อยเลย	ถ้าเรามองในภาพใหญ่	กับการน�าไปใช้กับระบบ
ขนส่งมวลชน	เราก็จะสามารถน�าไปวางแผนการจราจรได้
	 แล้วเราจะใช้	Big	Data	กันอย่างไร...
	 เรื่องนี้เราคงต้องว่ากันไปรายอุตสาหกรรม	อย่างค้าปลีก
สามารถน�าข้อมูลของลูกค้ารอบด้านมาแยกประเภท	แบบแบ่ง
กลุ่ม	แบ่งตามความต้องการ	ก�าลังการซื้อ	รูปแบบความชอบ	

วันนี้…คุณเข้าใจ BIG DATA แล้วหรือยัง?(ตอนจบ)

อจากฉบับที่แล้วนะครับที่เราคุยกันเรื่อง	Big	Data	
ซึ่งก�าลังถูกพูดถึงมากมายในขณะนี้	เช่นที่ผมกล่าว- 
ไป	เราไม่ได้อยู่ในยุคที่เปิดหนังสือพิมพ์แล้วตัดแปะ
คลิปปิ้งข่าวอย่างละเมียด	แต่เราอยู่ในยุคที่ทุกอย่าง
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ภาพประกอบ ภัทรีดา ประสานทอง
PEA for kids

ท�าไม ‘ไฟดูด’
มาถงึตวัเรา	เรากส็ามารถโดนไฟดดูได้	
	 เพราะฉะนัน้	น้อง	ๆ	ทกุคนต้อง
ระมดัระวงัตวัให้ด	ีอย่าประมาทเดด็ขาด	
หากต้องท�าอะไรใกล้กบัไฟฟ้า	เพราะอาจเกิด
อนัตรายทีเ่ราคาดไม่ถงึได้เลยทเีดียว
	 แล้วถ้าน้อง	ๆ	อยากรูว่้าไฟรัว่ไหม	พอจะ
มวีธิตีรวจสอบดงู่าย	ๆ	ด้วยการใช้ไขควงลอง

เพราะอะไร รู้หรือเปล่า ?…
	 เหตผุลทีเ่ราโดดไฟดดู	แม้ไม่ได้สัมผสั
ไฟฟ้าโดยตรงกต็าม	เนือ่งจากกระแสไฟฟ้า
สามารถเดนิทางผ่านวสัดอุืน่	ๆ	มาถงึตวัเราได้	
เป็นต้นว่า	โลหะ	น�า้	ไม้	เหล่านีเ้ราเรยีกกนัว่า	
‘ตวัน�าไฟฟ้า’	ซ่ึงถ้าเราเอากรรไกรไปท่ิมรปูล๊ัก 
กรรไกรเป็นโลหะ	ไฟฟ้ากจ็ะวิง่ผ่านกรรไกร

สุขภาพสุข
โดย วีณา บารมี

โรคไตนั้น	คือลดการบริโภคอาหาร
รสเคม็จัด	ซึง่หากเดมิท	ีคุณเป็นคนเสพตดิ
รสเค็มมานาน	อาจเป็นเรื่องยากที่จะ
เปลี่ยนมากินอาหารรสจืดได้ในเร็ววัน	
เพราะฉะนั้น	จึงควรเริ่มต้นด้วยการลด
กินเค็มทีละนิด	เช่น	ลดปริมาณเกลือ
ในอาหารทีละ	10%	เพื่อให้ต่อมรับรส
เริ่มปรับตัว	จนกระทั่งลิ้นเริ่มคุ้นชินกับ
อาหารรสจืด	จากนั้นจึงค่อย	ๆ	ลดเค็มลง
เดือนละ	10%	จนครบ	3	เดือน	ซึ่งถือเป็น
ระดับที่แพทย์แนะน�า	นอกเหนือจากนี้	
การออกก�าลังกายเป็นประจ�าอย่างน้อย
วันละ	1	ชั่วโมง	เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยให้
ร่างกายขับโซเดียมออกได้ตามธรรมชาติ	
รวมทั้งควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารโดยเน้นผักผลไม้ให้มากขึ้น	
เช่น	กินผัก	50%	ต่ออาหาร	1	มื้อ
เนื่องจากในผักผลไม้มีสารเกลือแร่	ที่ช่วย
ขับโซเดียมในร่างกายได้ดี	และยังเป็นวิธี
ป้องกันความดันโลหิตสูงตามธรรมชาติ
ได้อย่างดีเยี่ยมอีกด้วย		  

ในปัจจุบันมีอาหารมากมายหลายชนิด	
ที่มีส่วนประกอบของโซเดียมเจือปนอยู่	
และอาหารประเภทใดบ้างที่พบโซเดียม
อยู่เป็นจ�านวนมาก	และเราจะหลีกเลี่ยง
ได้อย่างไร?

 ต่อค�าถามน้ี ผศ.นพ.สุรศักด์ิ กันตชูเวสศิริ 
หัวหน้าสาขาวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ค�าตอบไว้ว่า “จากการ
ศึกษาพบว่า คนไทยได้เกลือจาก 
	 1	เคร่ืองปรุงรส ไม่ว่าจะเป็นน้�าปลา ซีอ๊ิว  
กะปิ น้�าพริก น้�ามันหอย ซอสปรุงรส ฯลฯ  
 2	อาหารแปรรูปจากเน้ือสัตว์ เช่น 
ไส้กรอก แฮม เบคอน แหนม กุนเชียง ความ
เค็มและโซเดียมจะมากข้ึน 5-10 เท่าเพราะใส่ท้ัง
เกลือ เคร่ืองปรุงรส และผงชูรส ซ่ึงเป็นโซเดียม
โมโนกลูตาเมต หรือเกลือแฝงท่ีไม่มีรสเค็ม  
 3	ของหมักดอง	เช่น ปลาร้า ปลาเค็ม  
โดยเฉพาะส้มต�าปลาร้า 1 จาน มีโซเดียมถึง 
1,800-2,000 มก.  
 4	อาหารบุฟเฟต์ ซ่ึงเป็นแหล่งโซเดียม
ท่ีสูงมาก เน่ืองจากหมูหรือเน้ือถูกหมักด้วย
เคร่ืองปรุงรสมาก่อน  
 5	อาหารจานเดียว เช่น บะหม่ีน้�า 
ก๋วยเต๋ียวน้�า ท่ีมักใส่ซุปก้อน หากซดน้�าซุป
หมดชาม โซเดียมจะมากถึง 1,000-1,200 มก. 
ตลอดจนบะหม่ีก่ึงส�าเร็จรูปแบบซอง  วิธีขจัด
โซเดียมให้น้อยลง ควรลวกเส้นออกก่อนและ
เคร่ืองปรุงรสไม่ควรใส่หมดซองหรืออย่าซด 
น้�าแกงเยอะ ก็จะท�าให้ได้รับโซเดียมน้อยลง และ
มีความสุขกับการกินใกล้เคียงแบบเดิม” 

คุยกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

เสียไต…ไม่คุ้ม
	 องค์การอนามัยโลกได้แนะน�า
ปริมาณเกลือที่ควรบริโภคต่อวัน	คือ
ประมาณ	2,000	มก.หรือเกลือไม่เกิน
วันละ	1	ช้อนชา	อย่างไรก็ตาม	มีคน
จ�านวนมากเสพติดความอร่อยจากรสชาติ
ที่ปลายลิ้นสัมผัส	และคนที่กินเค็มส่วน
ใหญ่นั้น	มักกินหวานควบคู่ไปด้วย	นั่นจึง
เป็นสาเหตุให้น�้าหนักตัวเพิ่มขึ้น	ก่อให้
เกิดโรคอ้วน	เบาหวานและความดันโลหิต
สูงตามมา	จากนั้นจะใช้เวลาประมาณ	
10	ปีในการพัฒนาไปสู่โรคไต	ในปัจจุบัน
แนวโน้มของผู้ป่วยโรคไตมีอายุเฉลี่ยน้อย
ลงจากเดิม	เช่น	เดิมทีมักพบผู้ป่วยโรคไต
ช่วงอายุ	40	ปลาย	ๆ	ถึง	50	ปี	แต่
ปัจจุบันคนเริ่มเป็นความดันโลหิตสูงและ
เบาหวานตอนอายุ	20	กว่า	พอย่างเข้า	
35-40	ปีก็พัฒนากลายเป็นโรคไตในที่สุด

ทำาอย่างไรจึง ‘ดีต่อไต’
	 การลดความเสี่ยงจากอาการป่วยด้วย

ติดเค็ม...สะเทือนไต 
(และคุณอาจไม่รู้ตัว)
เม่ือก�รบรโิภคเกลือสูงกว่�ระดับม�ตรฐ�นได้กล�ยเป็นว�ระ
แห่งช�ติสำ�หรบัคนไทยในปัจจบัุน คำ�ถ�มจงึมีอยูว่่�...เร�ควร
บรโิภคอ�ห�รอย่�งไรให้ปลอดภยัจ�กโซเดยีม

ไฟฟ้า	แตะลงบนเครือ่งใช้ไฟฟ้านัน้	ถ้ามีไฟ
สว่างแสดงขึน้มาแสดงว่าไฟรัว่นะคะ	แต่การ
ใช้ไขควงลองไฟนัน้	ต้องไม่สวมรองเท้าแตะ
หรอืฉนวนใด	ๆ	เพราะไฟอาจไม่ตดิท�าให้เรา
เข้าใจผดิว่าไฟไม่รัว่ได้	แต่การใช้ไขควงลอง
ไฟนัน้ควรอยู่ในความดูแลของคุณพ่อคณุแม่
นะคะ	อย่าใช้คนเดยีวเป็นอนัขาด  

 น้อง ๆ รู้ ไหมคะ ถ้าไฟฟ้าไม่โดนตัวเรา เราก็จะไม่เป็นอันตราย แต่จากข่าวคราวที่พี่เชื่อว่าน้อง ๆ หลายคน 
คงเคยได้ยินมา ถึงเราจะไม่ได้สัมผัสหรือโดนไฟฟ้าโดยตรง แต่กลับมีคนโดนไฟดูดมากมาย 
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PEA photo club
ภาพโดย ภูมิพัฒน์ บุนนาค

ภาพเหล่านี้ ผมถ่ายไว้เมื่อประมาณ 10 กว่าปีที่แล้ว ใช้กล้อง Nikon 
F90  ฟิล์ม RVP 50 เลนส์ 17-35 มม. และ 500 มม. f 8  ส่วนภาพนก
อ้ายงั่ว คอยอยู่ถึง 2 วัน ได้ภาพอย่างที่เห็น เวลาผ่านไปผมถ่ายภาพ
ด้วยกล้องดิจิทัลตามยุคสมัย แต่ยังชอบสีสันและความมีเสน่ห์ของฟิล์ม
อยู่ไม่คลาย

ทุ่งกะมัง ผืนป่าบนภูเขียว
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วันนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
ได้ติดตั้งตู้อัจฉริยะ PEA GENIUS II 
เพื่อให้ผู้ ใช้บริการได้รับความสะดวกสบาย
และทันสมัยมากยิ่งขึ้น

เพียงช�าระค่าไฟฟ้าผ่านตู้อัจฉริยะ
รวดเร็วทันใจ

พบกับตู้อัจฉริยะ PEA GENIUS II ได้แล้ว 
ที่ส�านักงานการไฟฟ้าและเคาน์เตอร์บริการ 
PEA Front Office ทั้งหมด 16  แห่ง
ทั่วภูมิภาค

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 1129 PEA Call Center

ไม่ต้องต่อคิวเสียเวลา
ช�าระค่าไฟ
ลดปัญหาการโดนตัดไฟฟ้า
โดยไม่ตั้งใจ
ช�าระค่าไฟฟ้าเกินก�าหนดได้ 
      (ในกรณียังไม่ถูกตัดไฟ)

พิจิตร อุตรดิตถ์ นครสวรรค์ ขอนแก่น ร้อยเอ็ด นครราชสีมา พัทลุง 
นครสวรรค์ กระบี่ ระยอง ชลบุรี นครปฐม อุบลราชธานีภูเก็ต เชียงใหม่


